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రాజేశం రి 



కళాప్రపూర్ణ డా. దివాకర్ణ వేంకటావధాని, 

వరం (ఆనర్భు) వమోచ్ దః 

అభివాయము 

చి. సొ, డా. సి, రాజేశ్వరి రచించిన “ఆం(ధమున |[పబంధరూపము 
నొందిన సంస్కృత నాటకములు” అను సిద్ధాంత వ్యాసము నాద్యంతము చదివి 

యానందించితిని, ఈ సిద్ధాంత వ్యాసము రెండు భాగములుగా వీభజింపబడినది. 

(పథమ భాగమున నాటకోత్ప త్తి త్తి, ఆంధమున నాటకరచన ఆలస్యముగా 
జరుగుటకు కారణములు, శ్రవ్య  కాస్యములలో నాటకరీతులు నున్నగు విషయ 

ముల నామె చక్కగా వివరించివది. ఈ భాగము [పథానవిషయమున కుపోద్దాత 
[పాయ మైనది. 

రెండవ భాగమునం దాంధమున శ్రవ్య కావ్యరూపము నొందిన ఆజు 

నాఓకములకు గూర్చి పరిశీలనము జరుపబడినది. ఇందా సంస్కృత నాటకము 

లను గూర్చియు వానికి పబంధ రూపములై న ఆంధ కావ్యములను గూర్చియు 

రచయితి కావించిన సమీక్ష పవిశోధనాత్మకమై ఆమె కుభయభాషలయందును 
గల పరిచయమును, ఆమె కావించి; పరిశమను చెప్పక చెప్పుచున్నది. 

ఆం[ధీకరణ విధానమును, రసపాతపోషణాదికమును ఆమె వివరించిన తీరు 

(పశంసాప్మాతముగా నున్నది. మురారి అనర్హరాఘన మత్యంత |పౌఢమైనది. 
ఆం|దీకర ణము కూడ (పొఢతలో మూ౨మునే కెందును తీసిపోదు. (ప్రబోధ 
చంద్రోదయము వేదాంతత త్త్య [పతిపాదకమైనట్టిది. అందలి విషయము కూడ 
సామాన్యులకు సుగమమైసేది కాదు. ఈ రెండు (గంథములకు ఆమె పరిశీ 

లించిన విధానము (ప్రత్యేకముగా గణింపదగి యున్నది. (పభావతీ _పద్యుమ్న 
మున రవివర్మ భూపాలుని నాటకము [పభావ మున్నదని కొందజు విమర్శకులు 

వెల్లడించిన అఫ్మిపాయము నామె పూర్తిగా నంగీకరంచి యుండలేదు. ఆథునికు 
లైన శ్రీ శిష్టా రామకృష్ణ శాన్ర్రీగారు భానుని సుపసిద్ధ నాటకముల ననుసరించి 
రచించిన కావ్యములను కూడ నామె స్పృశించినది. 

ఆమె వచనశై లి సరళమును, సుబోధమును, శ _కిమంతమును, నిర్దుష్ట 

మునై. యలరారుచున్నది. అవసర మైన చోట్ల నెల్ల అమె సముచితమైన యుద 

హరణముల నొసంగెనది. ఆమె యింకను పరి! కమచేసి సద్విమర్శల | [ప్రకటించు 

శక్తి సామర్థ్యమును ఆవకాశమును భగవంతు డొసంగుగాక యని ఆశీర్య 
చించుచున్నాను. 

దివాకర్ల వేంకటావధాని 



మనవి 

పిహెచ్. డి. పట్టము కొజకై బెంగుళూరు విక్వవిదాలయమున పరిశోధన 
జరుపుటకు నా కవకాశ మొసంగిన వారు గురుతుల్యులు డా॥ తంగిరాల వెంకట 

సుబ్బా రావుగారు. సాహిత్య విశారదుల్కు బహుభాషా కోవిదులునై న డా॥ సుబ్బా 

రావు గారి పర్యవేక్షణమున పరిశోధనము సాగించుట నా ఆదృప్దము. ఈ విష 

యమున వారొసంగిన సహకార, (పోత్సాహములు చిరన్మ రణీయములు, 

ఆంధ వాజ్మ యము అనువాదములతోడనే ఆరంభ మైనది, పాచీనాం[ధ 

కవులు సంస్కృతము నందలి పెక్కు కావ్య విశేషములను జెనుగున కనువ 

దించుటకు యత్నించి కృతార్జలెరి, నాటక ముక విశిష్ట సాహిత్య ప్మకియ. 

సంస్కృత నాటకముల పాశ_స్ట్య మనన్యసాధారణమైనది. వానిలో (పసిద్ధము 

లైన కొన్నింటిని తెలుగు కవులు అనుసరించుటలో చూపిన వైలక్షణ్యము 
(వత్యేకముగ గమనించదగిన అంశము, 

ఆధునికాం[ధ విద్వద్వర్యులలో నాకరగు మత్ప్చితృపాదులు డా॥ దివాకర్ల 

వేంకటావధానిగారు నా పరిశోధనాభిలాష నెజింగి “|పబంధ (కావ్య) రూపము 
నొందిన సంస్కృత నాటకములు” అను నీ అంశము పరిశోధన కనువుగ నుండు 
నని సూచించిరి, నేను బి. ఏ. లో కూడ సంస్కృతము నైచ్చికముగా (గ్రహించి 
యం దధికగుణములతో కృతార్థురాలనగుటయే యందుకు కారణము. సంస్కృత 

నాటకములందు నా కవగతములు కాని భాగములను బోధించి వారీ సిద్ధాంత 

వ్యాస రచనమున నాకు తగిన సూచన లొసంగియుండిరి. వారికి భక్తితో 
నా కృతజ్ఞతాంజలులు సమర్పించు చున్నాను. 

నేను గావించిన పరిశోధనమునకు ఆర్థిక సాహాయ్యము గావించిన విశ్వ 

విద్యాలయ సవోయ ఆయోగమునకు (University Grants Commission) 

నా కృతజ్ఞతలు. 

నా పరిశోధన విషయమున కోరినపుడెల్ల తమ ఆమూల్యములగు అభి 

ప్రాయము లొసంగి తోడ్పడిన డా! విష్ణుభట్ట విశ్వనాథ శాన్రిగారికి కృతజ్ఞతా 
పూర్వక నమస్కారములు. 



vi 

సంస్కృత నాటకములను పూర్తిగా ననువదించుటకో ఆందలి భాగము 
లను శ్లోకములను అనువదించుటకో యత్నించిన ఆఆు (పధాన కావ్యములను 

గూర్చి నేను విస్తరించి వాసితిని. కొంద జాం్యధ కవులు సమానవస్తుకములై న 
కావ్యములను (వాయునప్పుడు సంస్క్భతనాటక ము లందలి కొన్ని క్లోకములను 

మాత మనునరించి యుండిరి. అట్టి వానినిగూర్చి సంగహముగా (వాసి 

యుంటిని. _ [కీడాభిరామమునకు మూలమైన సంస్కృత (పేమాభిరామము 
లఖింపలేదు. అందుచే దానిని మూలముతో పోల్చి పరిశీలించుట కవకాశము 

లేకపోయినది. పింగళి సూరన (పభావతీ _పద్యుమ్నమున రవివర్మ భూపాలుని 
పద్యుమ్నాభ్యుదయ నాటకము నందలి ఛాయలు కొన్ని యున్నవని విమర్శకుల 

తలంపు. ఆందుచే నా నాటకమును [పభావతీ (వద్యుమ్నమును గూడ నిందు 

సంగహముగా పరిశీలించి యుంటిని. దకిణార్యధ యుగమునందుండిన వెలగ 

పూడి కృష్ణయ్య యను కవి గౌళికాశాస్త్రము, లానుమద్విజయము అను వానితో 
పాటు మాలతీ మాధవమును కూడ రచించెనని వాజ్ఞుయ చరి తకారులు చెప్పు 
చున్నారు. ఈ మాలతీ మాధవమున కవి భవభూతి రచిత నాటకము ననుసరించి 

యుండెనని యనుమానించుట కవకాశమున్నది. కాని యా గంథము లిఖిత పతి 

కూడ నిప్పుడు లభించుటలేదు. ఆందుచే దానినిగూర్చి యేమి (వాయుటకును 

వీలు కలుగలేదు. 

ఈ సిద్ధాంత వ్యాసమునందలి _వథమభాగ ముపోధ్ధాత్హ పాయమైనది. 

తెలుగున నాటకము లాలస్యముగా నవతరించుటకు కారణములు మున్నగు విష 

యుములందు వివరించితిని, సంస్కృత నాటకములను వాని ననుసరించి (వాయ 

బడిన తెలుగు కావ్యములను పెక్కు మార్లు చదివి మూడేండ్లు శ్రమించి యీ 
సిద్ధాంత వ్యాసమును రచించితిని. ఇందు గుణలేశమేమైన నున్న నది మా గురు 
వర్యుల ఆశీర్వాద ములకు ఫలితము. 

రాజేశ్వరి 



1. 

బి 

లి, 

4 

ళ్ 

రా ¢ 

పథమభథాగము 

రుషుల సతు క 

(ప్రబంధ నాటకములు - వానియందలి సామ్యభేదమ.లు 1.21 

స్ట నాట్యోతృత్తి = సంస్కృత నాటక వాజ్మయ సంగహము 29.89 

కావ్యములంచు నాటకమనకు గల విశిష్టత 40-58 

ఆంధ వాజ్మయము నందలి అనువాద పద్ధతులు 54.88 

(అ ఆంధమున నాఓకము లాలస్యముగా వెలువడుటకు కారణములు 
84.95 

(ఆ) ఆధునికాం[ధ నాటక వికాసము 95-101 
శ్రవ్య కావ్యములు - నాటకీయత 102-118 

ద్వితీయ భథాగము 

ఆం(ధమున (ప్రజబంధరూపము నొందిన సంస్కృత నాటకములు 

1. కేయూారబాహు చరితము - మూలము విద్ధసాలభంజిక 118.165 
మూఒకీవి _- కాలాదులు . 

నాటిక యందలి కథ 

కేయూరబాహు చరిత్రము - నామౌచిత్యము 

నాటికా పరిశీలనము 

కథాకల్పనా చాతుర్యము 

రాజశేఖరుని శైలి 

మంచన కాలము 

కృతిపతి అభిలాష 

కృత్యారంభము 



ఖా 

(పబంధరచనాశయమ య్యెడు మార్గము 

అనువాద పద్ధతి 

కథకు చేర్చిన నూత్నాంశములు 
వి సరణము 

అన్యథాకర ణము. 

భావానుకరణము 

వినరణము 

మూలమనకు మెలుగులు పెట్టుట 

టఆన్యఛాకర ణము 

రసపోషణము 

మంచన కావ్యమనందు చేర్చిన యితర కథలు 
మంచన శెలీ - భాషాదులు 

J క్రీడాథిరామము = సంస్కృత మూలము, (పేమాభిరామము 166-282 

(పురాంతకుడు - కాలాదులు 

వినుకొండ వల్లభరాయడు 

[కీడాభిరామ క ర్హృత్వము 

(క్రీడాభిరామము నందలి శ్రీనాథ కవిత 
(క్రీడాభిరామ వై లక్షణ్యము 

[కీడాఖిరామము నందలి కథ 

క్రీడాభీరామము _ నామౌచిత్యము 

(శవ్యకావ్య సరణి 
వీథినాటక లత్షణములు 

సమకాలిక జీవిత చి|తణము 

ఆనువాద సరణి 

క విత్మ చమత్కారము 

. శృంగార శాకుంతలము = మూలము, అభీజ్ఞాన శాకుంతలము 288.818 

కాళిదాసు కొలాదులు 

భారతము నందలి శకుంతలోపాఖ్యానము 
అభిజ్ఞాన శాకుంతలము 

శృంగార శాకుంతలము నందలి కథ 



ix 

కృత్యారంభము 

ప్రబంధ రచనా సంవిధానము 
మూలానుసరణము 

నాటకము నుండి (గహించిన ఆంశములు 

భారతము నుండి (గహించిన కథాంశ ములు 

కథాంశములను వి నసృరించుట 

కధ్రియందు చేర్చిన నూత్నాంళములు 

మూలమనకు మెబుగు పెట్టిన ఘట్టములు 

ఆశ్యథాకరణము 

నాటకమునుండి [గహింపక వదలిన సన్ని వేశముఖు 

భావానుసర ణము 

విస్తరణము 

అన్యథాకరణము 

పినవీరన ఆదర్శముగ (గహించిన [గంథములు 

రషవిషణ 

వినవీరన శైలీ = భాషాదులు 

పినవీరన వై పూర్వకవుల _సభావము 

పినవీరన ననుసరించిన కవులు 

శకుంతలా పరిణయము 

భరతాభ్యుదయము 

[సటోధ చందోదయము _ 816-101 
మూలము, కృష్ణమ్మిశుని (పటోధ చందోద నము 

లా 

సంస్కృత కవి _ కాలాదులు 

నాటక కథ 

(పభోధ చం[దో దయము = నామౌఛిత్యము 



థి 

Chad 

Orie 

(పబంధరచన్నాశయమ య్యెడు మార్గము 

ఆనువాద పద్ధతి 

కథకు చేర్చిన నూత్నాంక ములు 

విసరణము 

ఆన్యథాకరణను. 

భావానుక రణము 

వి స్తరణము 

మూలము నికు మెలుగులు పెట్టుట 

ఆబ్యభాకరణము 

రసపోషణము 

మంచన కావ్యమునందు చేర్చిన యితర కథలు 
మంచన శైలీ _ భాషాదులు 

* డ్రీడాభిరామము ౬ సంస్కృత మూలము, |పేమాభిరామము 166-2లి2 
(పురాంతకుడు - కాలాదులు 

వినుకొండ వల్లభరాయడు 

[కీడాఖిగామ క _ర్హృత్యము 
(క్రీడాభిరామము నందలి శ్రీనాథ కవిత 

[కీడాభిరామ వై లక్షణము 

[కీడాఫిరామము నందలి కథ 

క్రీడాఖీరామము మా నామౌచిత్యము 

(శ వ్యకావ్య సరణి 

వీధినాటక లక్షణములు 

సమకాలిక జీవిత చిితణము 

ఆనువాద సరణి 

క విత్య చమత్కారము 

శృంగార శాకుంతలము - మూలము, అభిజ్ఞాన శాకుంతలము 288.818 

కాళిదాను కొలాదులు 

భారతము నందలి శకుంతలోపాఖ్యానము 

అభిజ్ఞాన శాకుంతలము 

శృంగార శాకుంతలము నందలి కథ 



ix 

న శాంగార శాకుంత= ములు - నామౌచిత్యము 
Ce 

పబంధ రచనా సంవిధానము 

మూలానునరణము 

నాటకము నుండి (గహించిన అంశములు 

భారతము నుండి [గహించిన కథాంశములు 

క థాంశములను వి స్తరించుట 

కథియందు చేర్చిన నూత్నాంళములు 

మూలమనకు మెటుగు పెట్టిన ఘట్టములు 

ఆఅన్యథాకరణము 

నాటకమునుండి [గపాంపక వదలిన సన్ని వేళములు 

భావానుసర ణము 

ఏ_స్ప్హరణము 

అన్యథాకర ణము 

పినవీరన ఆదర్శముగ _గహిం౦చిన |[గంథ ములు 

Os క గ; వుల [ప్రభావము 

వినవీరన ననుసరించిన కవులు 

శకుంతలా పరిణయము 

భరతాభ్యుదయము 

[ప్రబోధ చం[దోదయము _ 816.101 

మూలము, కృష్ణమిుని [వటోధ చందోద ౫ ము 

సంస్కృత కవి - కాలాదులు 

నాటక కథ 

(పభోధ చంద్రోదయము ౬ నావౌఛిత్యము 



సాంకేతిక నాటకము 

క పరిశీలనము 

అనువాదక ర్తలు - కాలాదికము 

కృతిపతి అభిలాష 

కృత్యారంభము 

[ప్రబోధ చందోదయ (సత్యేకత 

[ప్రబంధ కవతారీతి 

అనువాద పద్ధతి 

క థాఖ్యాన శైలి నవల౦బించుచు కవులు 

నొటతమున కావించిన మార్చులు 

అమూలక కల్పనలు 

భావానుసరణము 

విస్టరణ 

సం్యగహీేఠకరణ 

తొలగింపు 
మార్పులు 

యధథాతథానుసరణము 

పబోధ చందోదయము - శై లి 

రసపోషణ 

(ప్రబోధ చందోదయ నాటకమునకు 

నితర కావ్యానురూపానువాదములు 

[ప్రబోధ చంయ్యదోదయము _ అద్వైత బోధ 

(పబోధ చందోదయమున |పతిపాదింపబడిన అన్యమతమ లు 
* (పసన్నరాఘవ నాట్య (ప్రబంధము = 402.456 

మూలము, జయదేవుని సస కవ నాటకము 

సంస్కృత కవి. కాలాదులు 

నాటక కథ 

(పసన్న రాఘవము - నామౌచిత్యము 

నాటక పరిశీలనము 

అమూలక కల్పనలు 



చొద్దుచెర్ల చినతిమ్మ య కాలము 

(పసన్న రాఘవ నాట్య (ప్రబంధ స్వరూపము 

కృత్యారంభము 

[సబంధ కవితారీతి 

అనువాద పద్ధతి 

ఆభఖ్యానకై లి నసలంబించిన కవి 
నాటకమున కావించిన మార్పులు 

ఆమూలక కల్పనలు 

- ఖభావానుసరణము 

రెం 

విస్తరణ 

మార్పులు 

అనువాద కౌళశలము 

సూ కులు 
అటి 

పసన్న రాఘవము = రసపోషణ 

శైలీ = భాషాదులు 

అనర్హ రాఘవము = 457-472 

మూలము, మురారికృత మైన అనర్భ రాఘవము 

సంస్కృత కవి _ కాలాదులు 

నాటక కథ 

అనర్హ రాఘవము = నామౌచిత్యము 

నాటక పరిశీలనము 

రామాయణ కథకు చేర్చిన నూత్నా౦ళములు 

బిజ్జుల తిమ్మ భూపాలుడు 

కృష్ణకవి 

కృతిపతి అభిలాష 
కృళ్యారంభము 

_పబంధ కవితారీతి 

అనువాద పద్ధతి 

కావ్యవిధానము ననుసరించి 

నొాటకమున కావించిన మార్పులు 



ఆమూలక కల్పనలు 

భావానుసర ణము 

విస్తరణ 

సంగ హీకరణము 

అనువదింపక విడిచిన భాగములు 

ఆన్యథాకరణము 

యధథాతథ్రముగ అనువదించిన భాగములు 

రసపోషణ 

7. (పభావతీ ,పద్యుమ్నుము 

త్, శ్రీ వాసవదత్తా వత్సరాజము 

9. ఉపసంపహారము 

10. ఉపయుక్త (గంథసూచి 

578.588 

584-591 

ర92.594 

595-598 



1. ప్రబంధ నాటకవుులు-వానియందలి 

సావు? భెదములు 

(పజ బంధము ; [ప్రబంధ శబమునకు 1పకృష్ణమైన బంధము (చిక్కసి 

చక్కని కూర్చు) గల రచన యని అర్హము. “'పబధ్యతే ఇతి [పబం ధి 

చక్కగా కూర్చబడునది (రచింపబడునది) కావున |పబంధమని కొందటజు 

దానికి వ్యుత్పత్తి చెప్పియుండిరి (వా వాచస్పత్యము). నంస్కృృతమున నిడి కావ్య 

సామాన్య వాచి. కాళిదాను మాళవికాగ్నమి,త |పసావనలో “|పథిత యళసాం 

భాస సౌమిల్లక కవి పుతాచీనాం (ప్రబంధా షై. వ ర్రమానకవేః కాళి 

దాసస్య (కియాయాం కథం పరిషదో బహుమానః” అని (పబంధ శబ్దమును 

రూప3 పరముగా వాడియుండెను. బాణుడు కొదంబరిలో హృదకుని గూర్చి 

[(వాయుచు నత డొక్కౌక్కప్పు డాబద్ధవిదగ్గ మండలుడై కావ్య _పబంధ 

రచనచే కాలము గడుపుచుండెనని వాసియుండెను (కదాచి దాబద్ధమండలః 

వ్య [పబంధ రచనేన....దివస మనయత్ |. ఇచట కావ్య (ప్రబంధ శబ్దములు 

రెండు నొక్క చోటనే వాడబడినవి. అందుచే నవి భిన్నార్థకములనియే యతని 

యభిిపాయము. వ్యాఖ్యాత ““కావ్యం=పూర్వువ్యావర్ణిత స్యరూపమ్. పబంధాః 

=కథాకి, తేషాం రచనేనడాగథనేన” అని కావ్యమనగా పూర్వ వ్యావర్ణిత 

స్వరూపము (నిపుణక వి కర్మ) అనియు, [పబంధమనగా కథ అసియు నర్థము 

వాసియుండెను. కథ అనగా గద్య కావ్య భేదముగా వాశినట్టు తెలియుచున్నది. 

ఆతని తరువాత కాదంబరిని పూర్తిచేసిన అతని కుమారుడు భూషణభట్టు, తన 

తండి మరణింపగా, నతని వాక్కు తో గూడ విచ్చేద మొండిన కథా [ప్రబంధ 

మును గాంచి వండితులు పొందిన దుఃఖము నరసి, తాను దానిని పూ ర్తిచేయు 

టకు పూనెననియు, కవిత్య దర్పముచే గాదనియ [వాయుచు కాదంబరిని కథా 
(పబంధమని పేర్కొ నెను. భామవుుడు, దండి, రుుదటుడు ము॥ నాలంకారి 

కులు _పబంధ శబ్దమును కావ్యమను అర్థముననే వాడియుండిరి. ఆనందవర్థనుడు 

భ్వన్యాలోక తృితీయోద్యోతమున 

(] 
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(మసిదేఒపి (పబంధానాం నానారస నిబంధనే 
Gy 

ఏకో రసోజఒ౦గి క రవ్య నసేషా యముత్క-ర్ల మిచ*తా॥ 

కారిక 21 ఉద్యో-రి 

అని తెల్పెనుం ఇచట [వబంధదేషు అనగా మహా కావ్యాదిషు, నాటకాదిషు వా అని 

వృ తి తెల్పుదున్నది. ఆనందవరను డే మతొకచోట “యథా కాళిదాస పబం 
వాలి | ఠా క / 

ధేషి అని కాళిదానుని కావ్యములను (వబంధములని పేర్కొనెను. భోజుడు 

చంపూ రామాయణమున | 

“గద్యానుబంధ రస మిశిత పద్యసూ క్రిః 

హృద్యాహి వాద్య కలయా కలితేవ గీతిః 

తస్మా ద్దధాతు కవిమార్షవిదాం సుఖాయ 

చంపూ (ప్రబంధ రచనా రసనా మదీయా” చాల, ళో. 126 

ఆని చంపూ కావ్యమును (సబంధమని నుడివెను. జయదేవ మహాకవి రాగ 

తాళాది యుతములై న అష్టపదులతో గూడిన గీత గోవిందమును 

“శ్రీ వాసుదేవ రతి కేళి కథా సమేత 

మేతం కరోతి జయదేవ కవిః (పబంధమ్” 

అని (పబంధముగా నుగ్గడించెను. శారదా తనయుడు నాట్యాది లఅతణములను 

వివరించుచు తాను రచించిన భావ |పకాశమను శాస్త్ర (గ ంథముసకు “ఆయం 

(వబంధః కథితః శారదాయాః ప్రసాదతః” అని పబంధమను పసేదొనం గను? 

విద్యానాధుడు “'పతాపరు దదేవస్య గుణా న్నాశిత్య నిర్మితః. ఆలంకార (పబం 

ధోయం సంతః కర్ణోత్సవోస్తు వఃి” (అవతారిక 9వ జ్జ అని |పతాప రుదీ 

యము నలంకార [ప్రబంధ మనెను, అతడు (ప్రబంధ సదమును న్యాయ వేదాం 

తాది శాస్త్ర [గంథ పరముగాను, సామాన్య కావ్యపరముగను గూడ వాడి 

యుండెను. నీలకంఠ దీక్షితుడు శివలీలారవమున తమ బంధువైన అప్పయ్య 

దీక్షితుడు “వబంధాన్ శతం వ్యధా దస్పయ దీక్న్షితేం[ద +” అని నూలు (పబం 

ధములను రచించెనని చెప్పియుండెను. ఈ నూజింటిలో కావ్యములు, వ్యాఖ్యలు 

శతకములు, ఆలంకార [గంథములు కూడ నున్నవి, ఆనందవర్హనుడు 
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“6 పబంధేచాంగీ ర రస ఏక ఏవ ఉఊవనిబధ్య మానోర్ట విశేష లాభం ఛాయాతి 

శయం ప్ర పుష్టాతి....యథా రామాయణే, యథా మహాభారతే” అని రామాయణ 

మహాభారతిములను (_ప్రబంధములుగా పరిగ ణించెను. రామాయణ వ్యాఖ్యానమున 

గోవిందరాజు సీతను పబంధ నాయిక అనియు రాముని |పబంధ నాయకు 

డనియు వ్యాకుచ్చెను. మల్లి రాధుడు, రమువంశమునందలి “తం సంతః |క్రోతు 

మర్ష స్ప" అను 'కోకమున క్ర వ్యాఖ్య వాయుచు “తం రఘువంశాఖ్య (సబం 

ధమ్” అని రఘువంశమును (వజంధముగా పేర్కొనెను. (కీ. శే, 18వ శతాద్ది 
యందలి ఉత్పే9క్షా వల్లభుడు తన ధిజాటన కావ్యమును, ోశదిహ (_పబంధే 

శ్రద్దా న కస్య యది సూక్తి వినోద శీల” అని పబంధముగా పేర్కొనెనుం 

మపాష శతకమును రచించిన, వాంఛేశ్వరుడు, “_ళుర్రైతన్మ్నహిష _పబంధ 
మిహ యే భూపా గుణ[గాహిణః అని తన శతకము నంతను (పబంధ మను 

టయే కాక “కంచిత్సశ్వధమంలులాయ విగుణం కర్తుం |పబంధాస్ శతమ్ 

ఆని ఆందలి వంద క్లోకములనుగూడ వంద |పబంధములనెను. ఆనందవర్థనుడు 

“యథాహ్యమరుకస్య క వేర్యుకాః శృంగార రసస్యంది దినః (వబంధాయమానాః 

(పసిద్దా ఏవి అని అందలి ముక్తక శ్లోకములను (పబంధములని వాకుచ్చెనుః 

జై నులును, బౌద్ధులును తాము [వాసిన [గంథములకు (ప్రబంధ నామము లిడి 

యుండిరి. ఇందుకు మెరుతుంగుని [ప్రబంధ చింతామణి, రాజశేఖరుని (ప్రబంధ 

కోశము అను జైన [గంథములును, కుమారపాల |పబంధము, పంచమీ |పబం 

ధము అను బౌద్ధ (పాకృత గంథములును నిదర్శనములు. 

అమర నిఘంటువున [పబంధ శబ్దమున కర్ణము వివరింపబడియుండ 

లేదు. “పబంధ కల్పనా కథా అనుదానిని (పబంధః కల్పనా కథా” ఆని 

కొందు పొరపాటుగా చదువుచుందురు. “ పబంధన్య కల్పనాయ కాదంబ 

ర్యాదిరుత్చాద్యత్వాత్ ” అని శీరస్వ్యామి వ్యాఖ్యానమున దానిని వివరించెను 

ఇట [పబంధ కల్పనా ఆనునది కథా శబ్ద వివరణము, కల్పిత వస్తువుతో గూడిన 

కాదంబర్యాది రచనల కది అన్వయించును. శబ్ద సోమ మహానిధి యందు 

“| పబంధ కల్పనాం స్తోక సత్యాం పాజ్ణాః కథాం విదు రిత్యూ కల క్షకాయా 

మల్పసత్యాయాం బహు మిథ్యా కథాయామ్” అని ప్రబంధ కల్పన అనగా 

నెక్కువ కల్పనయు, తక్కువ సత్యమును గల కథ ఆని తెల్పబడినది. అప్టే 

ఆంగ్ల నిఘంటువున (పబంధ శబ్దమునకు “A continued or connected 
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narrative or discourse, Any literary work or Coriposition, 

అనియు |సబంధ కల్పనకు “A feigned story, A work of imagina- 

tion founded on a substratum of fact’ అనియు అర్థము లొనంగబడి 

నని. 

ఈ విధముగ సంస్కృతమున కవులును, పండితులును, వ్యాఖ్యాతలును, 

నిఘంటు కర్తలును, (ప్రబంధ శబ్దమును వివిధ రచనా భేదపరముగ వాడి 
యుండిరి. దీనినిబట్టి (ప్రబంధమనగా ఏద్దైన రచన (Any 60909001 

or work) అను అర్థము [గపింపవచ్చును. అది మహాకావ్యము కావచ్చును, 

నాటకము కావచ్చును, కథా కావ్యము కావచ్చును, అలంకార గంథము 

కావచ్చును, గీత కావ్యము కావచ్చును, శతకము కావచ్చును, ము క్తక శోకము 

కావచ్చును, పురాణము, ఇతిహానమనము లేక వేదాంత మీమా౦సాకాన్త్ర (గంథము 

కావచ్చును. కావున ఆ పదము గద్య పద్య మి గేయ కావ్యపరముగా వాడ 

బడినదని చెప్పవచ్చును. 

ఆంధ కవులలో నాదికవి నన్నయ |పజంధ శబ్దమును కావ్యపరముగా 

వాడినట్లు కనబడదు. ఆదిపర్వ తృతీయాశ్వాసమున నతడు వ్యాసుని భారతమును 
గూర్చి చెప్పుచు నది సత్య వాకృ9బంధ శత సహస న్లో సంఖ్యమైనదని చెప్పీ 

యుండెను. ఇచట (పబంధమనగా కూర్చును అర్థమునే చెప్పవలయును, నన్నె 

చోడుడు కుమార సంభవమున “విస్తరించెద |పబంధము స్మ్వ్రసబంధువంబు 

గాన్ (1-45) అని దానిని (పబంధమనియ పేర్కానెను. ఆం౭|ధ కనులలో 

[ప్రబంధ శబ్దమును కావ్యపరముగా వాడిన ! పథము డితడే, తిక్కన సోమయాజి 

కం, “ఆని రచనా కౌతుకమున మన 

 మలరగ నీ (ప్రబంధ మండలి కధినా 
ధునిగా నే పురుషుని జే 

ర్కాను వాడనొ యను తలంపు గూరిన మదితోన్” 

విరా. ప. 1.8 

అని తాను రచించు పదునేను పర్యములను |పబంధమండలి అని పేర్కొనెను. 
ఆందలి ఒకొక్క. పర్వ మొక్కొక్క |పబంభమని ఆతని యభ్మిపాయము. 
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తరువాత వచనముస నతడు “ ఈద్భృళంబులగు పుణ్య (పబంధంబులు దేవ 

సన్నిధిం శ ౧సించుటయు ఆరాధన వి శేషంబగుటం జేసి (విరా స్ 81) 

యని పబంధ శబ్దమును మరల వాడెను. దీనికి బైని గల పద్యమున “పద్య 
ముల గద్యముల [నచియించెదం గృతుల్”” అని యుండుటచే నిట [పబంధ 

శబ్దమును కృతి (కావ్య) వరముగా గూడ నర్థము చేసికొనవచ్చును. ఈద్భళం 

బులగు పుణ్య [పబంధములనగా నిట్టి పవి|త కావ్యములని భావము, నిర్యచ 

నో తర రామాయణమున, తిక్కన, రాముడు భట గాన మొనరించు 

చుండగా ““ముఠెవ్వరి జ "రలు (ప్రబంధ మే మునికృ్ళత ము ఆని ఆడిగిన నంద 

రృమునందును (నిర్వ. తా Ue! 128) రామాయణమును (_పబంధమని 

ఖో ప్రాసియు6డును. కేతన దశకుమార చరితమును, చంపూ కావ్యముగా 

రచింప టూనిశినని తెల్సి క తత్స బంధ ముఖ మండనముగా నమ్మ హాత్ముని 

వంశావతార మభివర్ణించెడనని, దానిని (వబంధథమని పేర్కొనెను. మజియ, 
Ws కఏందుల 'నక్ప్రబంధము తొప్ప(గొను నను టధికకి ర్రనకు దెరువ””ను 

సీస పొదమున తిక్కన సకస కవుల [పబంధములు (గహించునని |వాసెను. 

అతడు [గహించిన కృతి దశకుమార చరిత మొక్క టే. కావున అతడు దానినే 

సత్ప౦బంధమని చెప్పేయుండును. పాల్కురికి సోమనాథుడు పండితారాధ్య 

చరి తయందు దీశాపకరణము మొదట “బసవ పురాణ |_బంధంబు నందు 

(పథిత పురాతన భక్త న లితిహాస ఘటన గూర్చితివి”” అనియు 

“బసవ పురాణ [పబంధమన్ పేరి” అనియు బసవపురాణమును [పబంధమని 

వర్ణించినాడు. ఆ దీశా (పకరణమునందే చివర నతడు 

పండితారాధ్య (ప్రబంధ నిసార, పండితారాధ్య (ప్రబంధ విస్తార 

సండితారాధ్య (ప్రబంధ శృంగార, పండితారాధ్య (ప్రబంధ (పపూర 

ఇత్యాదిగా పెక్కు సారు పండితారాధ్య చరితను (పణంధ నామముతో పేర్కొ 

నెను. మజీయు ““ఆరూఢ గద్య పద్యాచి (పబంధ పూరిత సంస్కృత భూయిష్ట 

రచన, మానుగా సర్వసామాన్యంబు గామి” “అనుచో గద్యపడ్యాది రచన 

లను, _పబంధములని వాకుచ్చి “పటు గద్య పద్య సామ్యముగ కావ్య కళా 

(పౌఢి గల్పింతు ద్విపద కావ్యంబు” నని తన రచ గద్యవద్య ప్రబంధ తుల్య 
జు ఇ 9 "4 1 ్ల మైనదని సూచించెను. ఎల్జన నృసి.హ పురాణమును “పబంధి 'మహో 
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[పబింధి ళబ్దిములతో పలుమార్లు పేర్కొానియుండెను. ఆతనికి [పబంధ పర 

మేశ్వరుడను బిరుదము కూడ కలదు. ఇచ్చట (పబంధ శబ్దమునకు సామాన్య 

ముగా కావ్యమను నర్భమే చెప్పుట యుచితము. పరమేశ్వర శబ్దము బాత్క్కష్ట్య 

నూచకము. _పబంధ పరమేశ కిరుడనగా కావ్యరచనయందు వరమ (వవీణుడని 

భావము. కావ్యాలంకార చూడామణి కర్తయెన విన్నకోట పెద్దన [వపబంధ శబ్ద 

మును బహు పర్యాయములు (పయోగించియుండెను. 

తరు ోనుసుటత పదార్ధ భావా 

లఘుతర ర సవత్స)బంధల ౦పటు బతి భూ 

మఘవుడని నుతి యొన ర్హురు” 2.14} 

“కరిలకీత రాగ రసముల. 

బరి కల్పిత గాదు సత్స్రబంధములందున్, (3.91 

“నగర ముఖ్యాద్యష్టదళ వర్దనల చేత 
బరగు నదియును భవ్య (పబంధమనగ. (3.91) 

గజ హయ రథ సూచితమగు 

విజయమ్మున నుబ్బి నడచు వి(శుత వివిధ 

ధ్వజిని వినుతించు ఇప్పుడు 

భజనీయము సుకవి సత్స9బంధములందున్. 8. 125 

అతడు తృలీయోల్లాసమున నాయికా నాయక లతణమున్సు (ప్రబంధ లక్షణోదా 
హరణములను వివరించియుండెను. తెలుగున [పబంధ శబ్ధమును వాడిన మొదటి 
లాక్షణికు డితడే. చతుర్ధోల్లాసమున నతడు ము క్రకాది చాటు |(ప్రబంధములను 
గూర్చియు, నుదాహరణ (పబంధమును గూర్చియు, బిరుదావళీ ముఖ్య పృథుల 
(పబంధములను గూర్చియు చెప్పియుండెను. అతడు (పబంధములందుండవలసిన 

అవ్లాదళ వర్ణనములనుగూడ వివరించెను. కేయూరబాహు చర్మితమున కృతి 
పతియెన గుండయామాత్యుడు మంచనను కృతి రచింపుమని కోరుచు, నతని 
కావ్య రచనా దక్షతను (వళంసించి, “కర్ణ సౌభ్యావహమై (పబంధ, రచనా 

[శయ మయ్యడు మార్గ మేర్పడన్”” 



స్థాయి రసము శృంగారం 

బై యలవడ? గథలు సీతులై యెడనెడ రా& 

గేయూరబాహు చరితము 

సేయుము నీ వట్టి కావ్యశిల్పము మెజయన్” (1.11) 

అని చెప్పినట్లు కలదు. ఇందు _పబంధ మార్గము ననుసరించి శృంగారము స్థాయి 

రసముగా నుండునట్లు రచింపుమని కోరుట గమనింప దగియున్నది. [శ్రీనాధుడు 
శ్రంగార నై షధమున కాన్య!పబంధ శబ్దములను రంటిని వాడిను కాని తన 

ఆంఫీకరణమును గూర్చి చెప్పినప్పుడు వబంధ శబ్దమునే ఎక్కువగా పయో 
గించెను, అతడు కృత్యారంభమి న, + 

“నవరన బంధురంజుగా నొక్క శపబంధంజు నిర్మింహుదలచి కొతూ 

హలాధీన మానసుండనై తన్మనో (ప్రబంధ పారంభమునకుం దగిన పుణ్య 

శోక పురాతన మహారాజ చరితం జెయ్యది యుకో యని వితర్మించు సమ 
యంబుని” అని తాను (పబంధమును [వాయ నుత్సహించుచున్న పే చెప్పెను. 

తరువాత మామిడి సింగన్న తన్ను నాకు క్క (పబంధము పుణ్య శ్లోక 

పురాతన రాజర్షి చరితానుబంధ బంధురముగా ఠచింపు''మని కోరినట్లు (వాసీ 

యుండెను. షష్ట్యంతముల తరువాత “అభ్యుదయ పరంపరాభివృద్ధిగా నాయొన 

ర్పం బూనిన యమ్మహా _పజంధంబునకుః గథానాయకుండు' ఆని పబంధ శబ్ద 

మును వాడెను. గడ్యలలో మాృాతము నైషధ కావ్యమనియే చెప్పియుండెనుః 

ఖేమ ఖండమున బెండపూడి అన్నయ మంతి తనతో 

“నాకు. గ్భతి "సేయు మొక (ప్రబంధమ్ము నినో 

“సహ సంతానమాలు నాకు సంభనించె 

నొక (పబంధంబు "వెలితిగా సుకృత గరిమ 

“శ్రీ గోదావరీ ఖండమున్ 

బరిపాటిన్ రచియింపు మం(ద్రజగతీభాషా (ప్రబింధంజుగన్ ” 

అని చెప్పినట్లు అతడు |వాసియుండెను. కాశీ ఖండమున వేమభూపాలుడు 

శ్రీనాభుని ) 
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వే. గి. నై షధాది మహా (ప్రబంధములు సెక్కు. 

చెప్పినా డవు మాకు నాశితుడ వనఘ 

యిపుడు చెప్ప. దొడంగన యీ (ప్రబంధ 

మంకితము సేయు నీరభద్రయ్య సేం” 

అని కోరినట్లు చెప్పబడినది. హర విలాసమున నవచి తిప్పయసెట్టి శ్రీనాధుని 

శవ [ప్రబంధ మొకటి తన పేర నంకితముగ నవధరింపుమని అడిగినట్టున్నది. 
అన్యస్థలములందు గూడ శ్రీనాధుడు హరవిలాసమును |పబంధమని యే పుర 

నెను. |కీడాభిరామమున జక్కుల వనిత వీరాసీకమును గూర్చి పాడునపుడు 

“ద్విపద |పబంధమున ఏరానీకముంబాడి నొక్కత ప్రత్యేకముగా గుమారకులు 

ఫీట్కారంబునం దూలగన్” అని ద్విపద (ప్రబంధము పేర్కొనబడినది. 

జక్కన తన తాత పెద్దయామాత్వ్యు డాం(ధ కవిశ్యమున తద్ జాలు మెచ్చ 

[ప్రబంధము చెప్ప జాలియుండెనని విక్రమార్క. చంితమున చెప్పియుండెను. 

కృతిపతి తన్ను “విక్రమార్క భూతలపతి యెక్కు.గె నెగడెః దచ్చరితంబు 

(ప్రబంధ శయ్యగా౬ దెలుగున చెప్పి యా కృతిపతిత్వము మా కొడగూర్చు నర 

నన్' అని కోరిన ట్రాతడు వ్రాసెను. అతడు నన్నయను స్తుతించుచు 

“వేయి తెజంగులం బదియు వేవురు పెద్దలు సత్ప్రబంధముల్ పాయక చెప్పిరి 

ఆని తనకు ముందు పలువురు కవులు సత్సిబంధములను రచించిరని విళదీక 

రింణెను. మడికి సింగన తాను కూర్చిన సకల నీతి సమ్మతమను సంకలిత నీతి 

[గ్రంథమును (పబంధమనియే పేర్కొనెను. కొజవి గోవరాజు సింహాసన 

ద్వ్యాతింశికలో ప్రబంధ లత్షీణములను విశదముగా వివరించెను (1.87.89), 

దూబగుంట నారాయణ కవి పంచతం్యతమున కృతిపతి తన్నాక్క _పబంధము 

రచింసుమని కోరినట్లు వాసెను. పిల్లలమజ్ఞి పినవీరభద్రుడు శృంగార శారుంత 

లమును మిశ్ర [పబంధమని పేర్కొనుటయే కాక 

“శృంగారము ముఖ్యంబగు 

నంగయు నంగములు దలప నష్టరసములున్ 

సాంగమగునేని టంకము 

బంగారము తోడియొజ (పబంధము నొందున్” (1.25) 
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ఆనీ పబంధమున శృంగార మంగిరసముగను ' మిగిలిన “వరగరనములుగను 
నుండుట కోభావహమని సూచించెను. ' ఆతడు జెమిని భారతమును 'పుఠరాణమని 

యుకచో 'చెప్పినను' "తరువాత 'దోనిని సపబాంధమనియే ' కేర్కొనెను. *-నంది 
మల్హయ మంట 'సింగనలు (ప్రబోధ చందోదయమున కృతిపతియైన్ - 'అనంతుసి 

గంగయకు కొందోజు' 'కవులు' సంస్క్యాతమునండలి ' ''పజోఢధచం[దోచయ 

నాటక (పళ'స్తి సిని "వరించి దానిన్ "తెనుగు. సే యంది" ఆంకితముగా*' [1గహిం పు 

మని కోర "నతడు పారిని “ఇట్టి' 'ఘనానాటకము. డేనుంగున.. వబంభకశ్ల య్యకు 

నొనగూర్వగ నేర్చు: నుకవు' లుర్వీం గలరేశి. యని (పణ్నండెననియు |" నంత 

వారు తమ పేరు తెలివిరనియు (వాసియుండిరి. ఆళ్వాసాంత ' గద్యలందు “వారు 

దానిని మహాకావ్యమని (హసియుండిరి. "వరాహ పురాణమును 'నామమునందే 

పురాణ శబ్దమున్నను, బారు" దానిని పెక్కుచోట్ల పబంధమనియే 'యుగ్గడించీరి. 

ఈవిధముగా. (పబంధయుగమునకు. _పూర్వుముండిన , ఆంధ. కవులు 

పలువురు. తమ కావ్యములలో. (వబంధ శబ్దమును. వాడుటయేకాక...అందు..తమ 

రచనలను (పబంధములనియే పేర్కొనియుండిరి... అందు. పురాబేతిహాసములు 
నిర్వచన ద్విపద కావ్యములు, కథాకావ్యములు మున్నగున వెన్ని యోయున్నవి 
వారందరును పబంధమును కావ్య సామాన్య వాచకముగానే సరిగణించినట్టు 

కనిపించును. కాని దాని నొక (పత్యేక ప్రక్రియగా దలచినట్లు' తోపచు; రు 

లకు'వా రొకే రచనను 'కావ్యమనియు, 'మహాకావ్య మనియు; ' (పబంధమనియు, 

పురాణమనియు' వివిధ స్థలములందు 'పేర్కొనియండుట నిదర్శనము, నన్నె 
చోడుడు కుమార' సంభపీమున 

కవనజల కేళీ ర్లవిశశి 

తనయోదయ- మం[త గతీ రత 'క్షితివ 'రణాం 

బునిధి మధు "బుతు వురోద్వా 
హ "నగ" విరహ దూత్య వర్ణ నాష్టాదళమున్” (1.44 

పరిపూర్ణ౭బై. ద్శ |పాణంటులి సప్రాణంబై న" "నవరస 'భావథరెశత్తో 
రమణీయంటై న దివ్య కథారంభంబున' 'కభముఖుండవై ' ఆనీ.తన కావు మష్టా 
దళ వర్ణన పరిపూర్ణమును, 'నవరసభోవ భరితమును;' 'ష బ్రీ9ంశ' చలంకారాలం 

(౨) 
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కృతమును, రమణీయమును అని సూచించెను ఈ లక్షణములు సంస్కృత 
కావ్యమునకును అన్వయించును. విన్నకోట “పెద్దన కావ్యాలంకార చూడామణిలో 

[ప్రబంధ లక్ష్షణములుగా చెప్పిన లక్షణములు కావ్య లత్షణములకంచె భిన్న ములు 

కావు. అతడును పుర వారాళ్యాదులగు నమ్షాదళ వర్ణనలను సేర్కో_నెనుః 

మంచన కేయూర బాహు చర్మితమును, “కర్ణ సొఖ్యానహమై (పబంధ రచనా 
(శయ మయ్యెడు మార్గ మూతగా సాయిరసము శృంగారమై యుండ” రచింపు 

మని కృతిపతి తన్ను కోరినట్లు చెప్పీయుండెను. ఇందలి స్థాయి రసము 

శృంగారంబి యలనవడ” అను లక్షణము తరువాత [1పబంధ లక్షణములలో 

నొకటి యగుట గమనింప దగినది. పిల్పలమజ్ఞి పిన వీరభదుడు శృంగార 
శాకుంతల మున శృంగార రసాంగిత్వమును, ఆన్యరసాంగ త్యమును (పసిద్ధ కఖా 

సాహిత్యమును కూడ సూచించెను. కొజవి గోపరాజు పుర, మరు, జల, గ్ 
బుధి, వరిణయాదులగు నష్టాద శ వర్ణనలను పేర్కొని అవి లతణాభిరామము 

లగుటచే నిరసింపవలదని హెచ్చరించెను. ఈ విధముగా వీరు చెప్పిన లక్షణము 
లందు తరువాతి (పబంధములందలి కొన్ని లక్షణములు వీజ| పాయములుగా 

కనివించుచున్నను వారు |ప్రబంధమును (పత్యేక (ప్మకియగా నూహించిరని 

చెప్పుటకు అవకాశము లేదు. 

రాయల యుగమున మను వనుచరి[తాదులు రచింపబడిన పిమ్మట 

నాంధ్రమున |పబంధ శబ్దమునకొక్ష (ప్రత్యేకార్థ మెర్చడినద్. అంతకు పూర్ణ 

ముండిన కవులు తమ కృతులను |వబంధములని పేర్కొాన్నను (ప్రబంధ శబ్ద 

మును వినగనే తెలుగువారికి మనుచరితాదులే స్ఫురించును. నన్నెచోడుని 

కుమారసంభవమున కొంచె మించుమించుగా (ప్రబంధ  లతణములన్నియు' 

గోచరించినను ఆతడు [ప్రదర్శించిన భాషా మత వై లక్షణ్యముచేతను ఆతని 

కావ్యమును పూర్వ లాక్షణికులు కాని కవులు కాని యుదాహరింపక పోవుట 

చేతను, దానికి [పబంధముగా (ప్రచారము కలిగియుండలేదు. శ్రీనాథుని 
శృంగార నైషధము అచ్చముగా [వబంధమే. కాని అది స్వతంత మైనది కాక 

సంస్కృత మహాకావ్యమున కనువాదమగుటచే దానికిని ప్రబంధమను ప్రసిద్ధి 
కలుగలేదు. పినపీరభ దుని శృంగార శాకుంతలమునందును (పబంధ లక్షణము 

లన్నియు గన్బట్టుచున్నను ఆందు కాళిదాసుని ళాకుంతల నాటకము నందలి 

శ్లోకములు పెక్కు అనువదింపజడి యుండుటచే కాబోలు డానికిని 'పబంధమను 
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ఖ్యాతి రాలేదు అయ్యును ఇవన్నియు తరువాతి |పబంధములకు మార్గదర్శక 
ములై వానికి సౌప్టవో పేతమైన రూపు దిద్దిన వనుటకు మ్యాతము సందేహింప 

నవసరము లేదు. 

రాయల యుగమున వెలసిన (పబంధములనుబట్టి (ప్రబంధ లక్షణములను 

నిశ్చృయింపవచ్చును. అందలి వస్తువు ;పఖ్యాతమై యుండును. భారత రామాయ 

ణముల నుండియో పురాణముల నుండియో కథను [గహించి దానిని (ప్రబంధ 

కవులు వర్ణనాదులచే పెంపొందింతురు. వా రం దేదో విధమున అష్టాదళ వర్ణన 

లను చొప్పింతురు. పురాణములందువలె నుపాఖ్యానములను జేర్పక, వ-స్వెక్యము 

సంఘటించుటకు యత్నింతురు. శృంగార రసము నంగిగా చేసి, మిగిలినవాని 

నంగములుగ వర్ణింతురు. ధీరోదాత్తుని నాయకునిగ నెన్నుకొందురు. వస్తువు 

నంతను ఆయిదారాశ్యానములుగా విభజింతురు. అచ్చటచ్చట వచనములనుగూడ 

(వాసి కావ్యమును చంపువుగా (గద్యవద్యోభయముగా) చేయుదురు. వారి శైలి 

(పౌఢమును శబ్బాలంకార సహితమునై పండిత్రైక వేద్యముగా నుండును. ఆవతా 

రికలలో ఇష్టదేవతా పూర్వకవి స్తుతులును, కుకవి నిందను, కృతిరచనా [వస్తూ 

వమును, కృతిపతి వంళ వర్ష నమును, షష్ట్యంతములను (వాయుదురు. 

కీ శే, కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులుగారు పురాణములనుండి కథను 

గైకొని స్వకపోల క ల్పనములను విశేషముగా చేర్చి పెంచి చెప్పిన కేవలాంధ్రి 

కరణలు కాని రచనలు (ప్రబంధములని కవుల చరితలో వివరించిరి. “పురాణేతి 

హాసములలోని యుపాఖ్యానమును చేపట్టి న్వకపోల కల్పనలచే దానిని పెంపు 

చేసి, యష్టాదళ వర్ణన లందందు జొప్పించి రసాఖి వ్యకికిని పాత చితణము 

నకు నెక్కుడు ప్రాధాన్య మొసంగి శోబ్యారాలంకార సహితముగా సాగించిన 

రచనమును ([పబంధి మందురని శ్రీ పింగళి లక్ష్మీకాంతముగారి యభి|ప్రా 
యము,2 “పెద్దనాదులు పురాణములనుండి ఇతివృ తములను [గహించి వర్ణ 

నాదులచే వానిని బెంచి, ధీరోదాత్త నాయకములును, శృంగారరస ([పధానము 
లును పంచషాశ్వాస పరిమితమును ఐన కావ్యములను ఆలంకారిక మైన శైలిలో 

వాయుట కారంభించిరి. వానికే |పబంధములని పేరు''.3 

రాయల యుగమున రచింపబడిన (పబంధములన్నింట చెని చెప్పబడిన 

లక్షణములన్నియు గోచరింపక పోవచ్చును. ఉదాహరణమునకు మనుచరి[తా 
ముక్త మాల్యదాదులందు వ స్ప్వైక్యము కొజవడియున్నది. అందు [ప్రధాన 
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కథతోపాటు కొన్ని యుపకథలు.. కూడ ,వాయబడినవి, . కళాపూర్ణోధ యము 
నందలి. ఇతివృ తము ఉత్పాద్యము. - అందలి నాయికి వేశ్య . ఆము క్రమాల్యద 
యందలి [ప్రధాన రసము శాంతమో, వీళమో యని వీమర్శకుల తలంపు. ఆళ్ల 
కృష్ణరాయ విజయమున నంగ కాక వీరమే పసధాన రసముగా కన్పిం 

చును. ఈవిధముగో కొన్ని 'యపవాదములు గోచరించినను పథాన 'స్మరూవ 

స్యభావములందే (ప్రబంధము లన్నింట' “కొంత సాదృశ్యము తేటతెల్ల మగుచునే 

యురిడును. 'ఓకవిధముగా నాం; ధ (వబంధములందు' సంస్కృ్టతమునందలి 

మహాకావ్యము? చంపువు, సాటకము,” నాటిక: 'మున్నగువాని లక్షణము లన్నియు 

కోనీపింఛును. ' ' “సంస్కృత పురాణేతిహాసములనుండి '(పసిద్ధ కథావస్తువునుు, 
నొటకములనుండీ"కభాంతతావ' స్ట్వెక్య, సంభాషణ విధాన పాత పోషణాదులను, 

నాటికోల నుండి 'కనా కనొయికొత్య ప్రే పాత బాహుళ్ళములను,. మహాకావ్యముల 

నుండి రసాలంకార 'వర్ణనాధులను,' "ఆభ్యాయికల నుండి ఆశ్వాన -విభాగమును; 

అవ్రతాళికల నుండి యిష్ట దేవతా గుుస్తుత్యాద్యంశములను చంపూ కావ్యముల 
నుండి పద్య "గద్యో భయ: మయత్వమును,. భిన్న వృత్త. రచనా విధానమును 
మాలాకోరి- భిన్న 'భిన్న "వర్ణ ' పువ్చములవలె స్వీకరించి: యేక|త్ర' మేళవించి 
కవులు-రూఫౌొందించిన- పత్యేక రన 'నిర్భర,రచనయే' ప్రబంధము. సమస్త 
విధ స సంస్క గత! కాన్: “సౌందర్యమును " సంతరించుకొనిన - నరన సాహిత్య 

[వ[కియః | పబంభముళ 'సమ స లక్షణ లతీతము సం(గ్రహరూప నర్యగథితము, 

ఉపదేశ మనో సోరంజకత్వములు. రెండును దీని. ఉ దేశ (ప్రయోజనములు. శ 

నాటకము 

దృళ్య కొవ్యములకు ర్యూపక ములనునదీ సోమాన్య నామము. నటుల 

యందు రామాదులైన పాతల వే "భాషా చేష్టాదు లార్తోవీంపబడును . కావున 

దానీ కో వేరు" కల్ల్నది. "దళ: విధ రూపకములు ద్రనర్థమల, అందు నాటక 

మనునది రూపకేములకెల ,గపకతియు, .సరహూర్ణ లక్షణమునై. .యుప్పారును. 

నాటకము-నటనా వధానేమ ర నటనము అభినయమే దీపించేను. ఈ అభి 
నయము, ఆంగిక, వాచిక, సాాత్తిక్క "ఆవోర్య భేదముచే 'చతుర్దుధము. 5 
“హారం భయ, (క్రోధ... :శోజాదులను?.: రోమాంచ'..నంభా శు .కంపాదులచే 
ఇెలుప్పట్: స్తా త్రికము :.సషతాశ్వ హస్ట్రాదికముబే స్వగత. హార గాలి (ప్రాయమ్నలు 
తెల్లువుట ఆంగిక ము. కావ్య గాటకొదు ఇను. కస్లోచిత దాగాదుబళతో విన్పష్టముడ 



18 

నుచ్చరించుట్ల పాచికము. నాట్యమునకు తగిన వసాంభరణము నలంకరెంచు 

కొనుట ఆహార్యము”. (ఆంధ దళయాపకము) 

భరతముని నాట్యళొస్త్రమున ' 'నాబ్యుమును as నాట్యము 

తై 9లోక్య భావోన కరణమని నుడివెను. 'చదళశటూవక క ద్ర నాట్యము - ఆవపాను' 

కదణమని పరక కేకు" 'ఆనగా కావ్గములళదు' వర్ణింపబడిన - . థీరోదాత్తాది 

నాయకుల 'అవస్టల అనుక తొ'నోకి మని భావము. ere మానవుని 

నహజు (పవృ త్తి తి. re డోనాబ్డు క్రయిట్ స్టువర్డ్ కాం పిల్లల స్వాభావిక కీడయే 

నాటకము? ఆని చే ర్థానెశు. సాధారణముగ పిల్లలు. పెద్దల చేష్టల ననుకరింజ 

యత్నింతును. తాము కోరినది లభింవనపుడు ద నెస్తిక 'సాధంపవలెనన్లు 

తలంపుతో కవటముగ, రోదింతురు- . . ఇట్టి చేష్టలను. చూచి అదంతయు "వటి 

నాటకము ఆని వేరస్కైందుముం. నిత్య జీవీతమునందలి యిట్టి స్వాభావిక్రములగు 

సంఘటనలే. అభినయమునకు దారితీసిన స్ట ఈ. ఫోలాళరికర్ వ్యా స్ 'హింధీ 

దశరూపక . భూమికలో “క్వ అనుక్షరణమ్ము, ప్కసిత్న మానసిక Me గల 

మానవునిలో క్రాక్ష పషపష్యాదులలో కూడ కానవచ్చుననిి తేలిపిరో”. _ పాశా 
త్యాలంక్రార శిర్హోమణి యగు ఆరిష్టాటిల్ సమస్త కళలు అన్లుకరణాత్మకములే”? 
అని. పేరొ_నెను. 

భరతుడు నాటకము లోక కచ్చత్తాన్తుకరణము ఆని నిర్వచించినంతమా త్ర 

మున నాటకము "లోకమును 'తు. చం తప్పక 'అనుసరించునట్టి 2 యని త్తలంచుట 

బారపాటు. శవలానుకరణమును భరతుడు వతీపాదీరపలేదు: ఈ అవుకరణము 

అభీనయసహ్హితముగ నుండవతెనని. అతడొోదేశించేను.10 "ఈ అభినయమే 'సాటక 

మునకు అలొకీక కత్యము 'నాపాదించును: లోకమున కోక కారణములకు పరిస్థితులు 
శోకముశే" కేల్సీరవ అవి, నాటక కపల్ 'తనుకరణముచే ఆనందము నుత్సాదేం 

యను." ఈ సుఖదుశభాది, "సదఘట్లునలు . దత్వుర్విధాధథి నయా .సహితములై నందున 

తొకిక,. నాయకాదుఃలనుండి: .కావ్యస్థిత నాయకాదులను" -వేరువణుచుచున్న.వి. : బాటు 

కము" మిక్కిలి సమథ్ధుడగు నటునిటే':నిర్వహిం పబడున్తు.: ఆతడ్రు తాను. ధరించిన 
పాాతావస్థలతో తదాదజ్ఞ్యను. నండి దానిని రంగ స్థలమున (పేక టితమ్సు గ్గావిం 

చును. తన .యంధ్యార్నోప్తింపబడిన, ప్తాత్యముల ; కొత డ్స్యు పతిర్హూవమ్యుగ్గా నిలుచును. 

ఇట్లు ఆ" ,డొనరిందె క్షి; అన్హుక్షరణమ్లున్య సా తావస్థలు శ్తాధ౭ం.__ శ్ వాచ్యతన్లు శే చే hare 

విభావ, శబ్ద, "వాచ్యత్త. శ్లంద్యున్ను,, నాట్య, గతములె.న శః విభావముపిన్ని టే 
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వలనను ఆనందమే కలుగును. HUgం నాటకమను గూర్చి వివరించుచు ఆడి 

(పకృతిని (పతిబింబింప జేయు దర్పణము వంటిదని చెప్పెను.11 Seott James 

నాటకము జీవితముయొక్క_ కళాత్మక వునర్నిర్మాణమనెను, బుగ్వేదమునందు 

కూడ _బహ్మ సృష్టినంళను యథాపూర్వముగ కావించినట్టు పేర్కొనబడినది, 

అనగా ఆనుకరణమె అఖిల విశ్వమునందలి లీలామయ చెష్టలకున్సు ఆఅనిర్వచ 

నీయ గతులకును ఆళ్చర్యపూర్వక ,[క్రీడలకును మూల (పేరకమని చెప్ప 

వచ్చును. 

నాటికమునకు, నాట్యము దృశ్యము, (పేక్యుమా, | పేక్షణీయకము, 

రూపకము, రూపము అను పలు పర్యాయ పదము లుద్భవించినవి. ఇడి 

(పదర్శన |పధానము, _పేకకులక్రై నిద్దైశింపబడినది. కాన దీనికి దృశ్యము 

(పేక్యము, |పేక్షణీయకము అను పేర్దు కల్లినవి. దీనిని నిపుణుడగు నటుడు 

నిర్యహించును. ఇట్లు నటునిబే (పయు క్ర మగునది కాన ఇది నాటక మైనది. 
నాటకము నాట్యళాస్త్రమున నాట్యమను నర్భముననే వాడబడినది.” భరతుడు దళ 
విధ రూపకములకు రూపక మను పదమునే వాడియుండెను. నాట్యశాస్త్రమునకు 

అభినవ భారతి వ్యాఖ్యానము |వాసిన అభినవగుప్తుడు రూపము, రూపకము 
అను పదములను [1పయోగించెను. ధనంజయుడు తన (గంథమునకు దశరూపక 
మను నామ మిడెను. అతడు రూప రూపక పదముల నిట్లు వివరించెను. 
“ఆవస్థానుకరణము నాట్యము. అది దృశ్యమానమగుటచే రూపము, ఆరోపిత 

మగుటచే రూపకము నై నది. అది రస్మాశయము.” ఇట్లు ధనంజయుడు నిర్వ 
చించిన పిదప రూపకమను పదము న్యవహారమున స్థిరపడినది. నేడు దృశ్య 

మానము లగు రచనము లన్నియు నాటక నామముతోడనే వ్యవహృతము లగు 
చున్నవి. ఇది ఇచట సామాన్య వాచకమే కాని రూపక భేద వాచకము కాదు. 

సంగహముగ నాటక లక్షణముల నిట్లు పేర్కొనవచ్చును. సాధారణ 

ముగ నాటకారంభమున నాందీ (పసావనలు కాననగును. నటకులు నాట్య _పదర్శ 

నము నిర్విఘ్నముగ కొనసాగుటకై నాటకాదియందు చేయు కృత్య విశేషము 

నకు పూర్వరంగమని పేరు, ఇందిరువది రెండంగములు కలవు. వానిలో ముఖ్య 

మైనడి నాంది. ఇది [కియా పూర్వుకము, వాళ్చూర్వుకము ఆని యిరు తెజ గులు. 

వాక్పూర్వుక మైన నాందితోనే నాటక మారంభ మగును. ఇది ఆశీర్న మస్కి 9యా 

త్మక మైన మంగళాచరణ రూపమున నుండును. ఇది ఎనిమిది కాన్సి పండెండా 
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కాస్కి పదునెనిమిది కాని, యిరువదిరెండు కాని పదములతో కూడి యర్థముచే 
కాని పదముచే కాని తావ్యార్ధ మును సూచింపనలెను. నాందీరూప మైన పూర్వ 

రంగ మొనరించి నూతధారు డరుగగనే యాకార గుణముల నతని బోలిన 
యింకొక నూతధాకుడు (పవేశించి నటీనట విదూషక పారిపార్వకులలో 

చొకరితో నంభాషించుతు, వస్తు పాత్ర కథాబీజ కథాముఖములను సూచిం 

చును, ఈ సంభాషణమునకు ఉపసౌవన, ఆముఖము, స్రాపన ఆను నామములు 

కలవు. ఇండు సటాదులు చక్కనిపద్యములచే రంగమును రంజింపచేసి యేరై న 
నొక బుతువు ననుసరించి గానము చేయదగును. (శావ్యము, నటాశయము 

నగు వాగ్య్యాపారమనకు భారతియని పేరు ఇందలి యంగములలో (పరోచన 
యొకటి, పరోచనయనగా (పస్తు తార్భ _పళంసనాడులచే సామాజికుల నున్ముఖుల 
కావించుటం దీని నున్ముఖీకరణమనియు చెప్పవచ్చును. (వసావనాంతమున 

జరుగు పాత ప్రవేశ సూచన కథోద్దాతము |పవృ_్తకమ్కు (వయోగాతిళయము 

అని మూడు విధములు. పాత (ప్రవేశ సూచన కావించి నూ[తధారుడు 

నిష్క9మింపగనే కథ్యాపారంభ మగును. ధీరోడాత్తుడు (పక్యాతవంశుడు, 

కీర్తికాముడు, తేజస్వీ, నీతి శాస్త్రజ్ఞుడు, వేద రక్షకుడు నగు రాజర్షికాని, 

చివ్యుడు కాని నాటకమున నాయకుడుగా నుండదగును. అందళి ఇతివృత్త తము 

(పఖ్యాతమై యుండవలయును రసమునకును నాయక ధర్మములకును విరుద్ధము 

లగు వర్ణనాదులను విడువవలయును. లేదా వాని కన్యథా కల్పనము కావింప 

చలయును. ఇతివృ త్తమున బీజము, విండువ్యు పతాక్క (పకరి, కార్యము అను 

వైదర్ధపకృచులును, ఆరంభము, ప్రయత్నము, [పపాప్యాశ, నియత ప్రాప్తి మ 

ఛలాగమము ఆను సంచకార్యావస్థలును (పయోగింపబడవలయును. బీకాదులగు 

ఆర్ధ పకృతులై దును క్రమముగా నారంభాదులగు నై దవస్థలతో కలియుటచే, 

ముఖము, (పళిముఖము, గర్భము, అవిమర్శము, ఉపసంహృతి అను పంచ 

సంధు లేర్చడును. సంధు లై దింటికిని అంగములు కలవు, జఇష్టార్థమును 

గూర్చుట, చోప్య విషయమును మణుగుపణుచుట, తెలుపడగినదానిని దెలుపుట, 
అభిధేయ విషయమున ననుర క్రి పుట్టించుట, కథకు చమత్కృతి కలిగించుట, 
ఇతినృత్రమును చక్కగా పెంచుట అను నాజును సంధ్యంగ (ప్రయోజనములు, 

(పదర్శనాపేక్షచే నాటక వస్తువును నూచ్యేము దృశ్యము అని రేండు 
అయన్ 

విధముల విభజింపవచ్చును. సం్రగహముగ సూచింపబడు నీరసము, అనుచి 
(టు 
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తమ్ము, ఉద్వేగకరము నై నన వన్తువు నూచ్యము, మధురోదా త్త రన భావ న్రోల 

త్రమై (ప్రదర్శెంపదగు వస్తువు దృశ్యము (దృశ్యశ్రవ్యము). సూచ్య వస్తు 

వును విష్కంభము, (పవేళకము, చూళిక, _అంకావతారము, అంకాస్మము అను. 

నైదర్లోసక్షేపక ముల చే సూచి ంపకలేను, నాట్య ధర్మా పేక్షచే వస్తువును మరల 
మూడు విధముల విభజింపవచ్చును, రంగస్థలము వై ఎల్డరును 'వినదనగినడి 

నియ డ్రావ్యము ఇది జనాంతికము, ప్రఫవారతము.. ఆకాళ భొషితము ఆని 

తివీధము,. యుద్ధము, దూర ప్రయాణము, దూరాహ్వానము, మరణము, రాజ్య 

విప్పవము, దేశోప ద్రనము, బల్హాత్యారము, స్నానానులేపనొదులు, వేస్రధార 

థాదులు _ మున్నగువఐ వాని నంకమున (పదర్శింపరాదు. విష్య ంభాదులచే 

సూచిక పవలయును. 'నాయక్ట వధము సర్వధా త్యాజ్యము. అనగా విష్మంభాద్యు 

లచే కూడ సూచింపరాదు. _(నాయకుని మరల జీవింప జేయు నెడల న నాయక వధ 

ధూపవచ్చున్లని భావ ప్రకాశము తెల్పుచున్న ది.) నై జమును ముఖ్యముగా చెప్ప 

దగినదియు నగు, దేవ పితృకార్యాదికమును విడువరాదు. 

నాటక మునంద లి వస్తువు అధికారికము, ప్రాసంగికోము ఆని' ద్వివిధము. 

కావ్యామ్లున, ప్రధాన నమైన వృ శాంత 'మాధికారికము, అంగభూతమైన వృత్తాంతము 

(ప్రాసంగికము. కధానాయకుడు, ఫలసా్యమయు నగు 'నధికారిచే ఫలావసానము 
వజుకు నిర్వవొంపబడు' నితివృ త్త మాధికారికము. అంగభూతమైన' వ్వ ఎతాంతము: 

(పాసంగికము, ప్రోనంగికము," పతాక, పకరి' యని: రెండు వధములు 

రొమాయణమున న్నుగీవాది వ్య హాంతము' "వలే చాఃవజకు సంబంధీంచి' యుండు 

నది పతాక యనియు, "శబరీ వృత్తాంతమునలె అల్బమైనదీ న యనియు 

చెప్పబడును. [వకరణ 'వళమున రోబోను కథను నూచింప పతాకవలె ' నుండు 
నది పత్తాకాస్టానకము. 

నాటకమున' “వ్ శృంగారములలో'' నొకటి" [వధానముగా 'నుండవల 

యును, ఇతర ర్సము లంగములుగో నుండవచ్చును. ' “కొందజి మతమున 

"కరణము, అమ్బుతము.' శాంతము' ఆనునవీకూడ్ర' (వధానములుగా నుండవచ్చును. 

ఎనిర్యహాణ. సంధియం వదు రము వర్గింపసవలయును, నాటకము నంకములుగా 

, విభజింపవలయును. అందె దుమేదలు. పది వణకు నంకము లుండవచ్చును. 
బహువిధ [పయోజనములుగల వధాన రోసమున కాధారమై రంగ _పవేశమున 
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(వత్యక్షముగ చూపబడు నాయక చరిత మంక మనజడును. అంక మేక దివన 

వృత్రము, ఆసన్న నాయకము నయి యుండవలెను. అందు మూడు నాలుగు 

పాత్ర లుండవనల యును (అబహుపా తమని దశ రూపకము). ఆఅంకాంతమున 

సర్వ పాతములు నిష్క 9మింపవల యును. రాబోవు కథను నూచించు పతాకా 

స్థానకములును, అనంతర కార్య సంఘటన కారణమగు వీజ సదృశ బిందువును 

అంకచుల చివర నుండవలయును. (పదర్శన యోగ్యత ననుసరించి నాటకా 

రంభమన కొర్యానుగుణముగా, విష్కంభముకాని అంకముకాని రచింపనగును, 

_వవేళకము ద్వితీయాద్యంకముల మొదటనే యుండును. అంకమున అంగిరస 
పోషణము ముఖ్య కర్తవ్యము. వషరసములు పరస్పర విరుద్ధములు గాకుండ 

నుండవలయును. అనగా _పధాన కథ మరుగుపడునట్టు రసమును కాని, రసము 
మరుగుపడునట్లు సంధ్యంగ వ స్తలంకారాదులనుగాని వర్ణింపరాదు. రెండును 

పరస్పర నిర్భాధకమలుగా నుండవలయును. నాటకాంతమున సర్వలోక 

మంగళాకాంక్షియగు భరతవాక్య ముండును, ఇది సాధారణముగా నాటకము 

నందలి [పథాన పాత్రముచే పయోగింపబడును. ఇది నాట్యళాస్త్ర క్రరయెన 

భరతుని గౌరవార్థము కల్పింపబడినదని చెవ్వుదురు. 

సంస్కృత నాటకములందలి పా[తలు ఉత్తమ మధ్యమ నీచ భేదము 

లచే తివిధములు. “విద్యావివేక సంపన్నులగు కథానాయకుడు, మంత్రి, పురో 
హితుడు, మితుడు, ప్రతినాయకుడు మొదలగువారును, నాయికా యోగినీ 

సహాయినీ మంతి పుతకాదులును ఉత్తమ పాతలగుదురు. విదూషక దాసీ 

దాస దూతీ దూత భటాదులు తదన్యములగు మధ్యమాధమ పాతీములగుదురు. 

ఉతమ మధ్యమాధమత్వము లా యా పాతముల జాతి గుణ |కియలను బట్టీ 

నిర్ణయించుకొనదగును.” సంస్కృత లాక్షణికులు శాటక నిర్మాణమున పాత్ర 

లుపయోగించు భాష విషయమున కొన్ని నియమముల నేర్పతిచిరి. [బాహ్మణు 

లును నాయకులును, రాజులును, శుద్ధ సంస్కృతము నుపయోగింతురు. 

స్రీలును, నీచ జనములును (పాకృతము నుపయోగింతురు. మరల సీ (ప్రాకృత 

(ప్రయోగ విషయమున కూడ కొంత వేరుపాటు కలదు. కులీనలగు స్రీలు 
గీతములలో మహారాష్ట్ర (పాకృతము నుపయోగింతురు. సాధారణ సంభాషణ 

మున వీరును బాలాదులును సేవకులును శౌర సేని నువయోగింతురు. అంతఃపుర 

పరిచారకులు మాగధిని నీచ సేవకులు పైళాచిని వాడుదురు. ఇట్టా యా పాత్రల 
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యంతర ములనుబట్టి సంస్కృత నాటకములలో [ప్రయోగము నియమితమై 

యున్నది. 12 

భరతుడును, ఇతర లాక్షణికలును ఈ భాషా ప్రయోగ విషయమున 
మజికొన్ని వివరములను చెప్పియున్నారు. తెనుగున వ్యావహారిక భాషకు సిర 

మైన రూపము నిర్దేశింపబడి యుండని కతమున పలువురు పాత్రము లన్నిటికిని 
(గాంథిక భాషనే వాడియున్నారు, 

నాటక (ప్రబంధములకు గల సామ్య చై షమ్యములు 

వైని _పబంధములయు నాటకములయు లక్షణములు స్ఫూలముగా నిర్ధే 

శింపబడినవి. ఆ రెండు _ప్మ్యకియలును భిన్నములై నను కావ్యశబ్ద వాచ్యములే. 
అందుచే వానియందు కొంత సామ్యము, కొంత భేదము గోచరించును. 

సామ్యములు ః-[పజంధములందును నాటకము అందును ధీరోదాత్తులే 

నాయకులుగా నుందురు. రెండింట |పభ్యాత వస్తువే గహింపబడును పురాణేతి 

హాసముల నుండి కథావస్తువును |గహించి, (ప్రబంధ నాటక కవు లీరువురును 

రస నాయకానుగుణముగా దానిని మలచుటకు యత్నింతురు. |పబంధములం 

దై దారాళ్వాసము లుండును. నాటకములందును అయిదు మొదలు పదివటుకు 

నంకము లుండవచ్చును. (ప్రబంధ నాటకములు రెండింట కవులు రస పాత 

ఫోషణమున ఆర్ధ వహింతురు, నాటకమున పంచ సంధులుండును. [వబంధము 

లం దవి యుండవలెనని లాక్షణికులు స్పష్టముగా చెప్పక పోయినను కారె కక్య 

మును సమకూర్చుట కితివృ_త్రమున వానిని దప్పక పాటింపవలయును. |పబంధఢ 

నాటకములు రెండింట వ స్వైక్యము పేధానము. రెండింటి కొనంద మే (పధాన 

(ప్రయోజనము. ఉపదేశము కూడ నుండుట బంగారమునకు పరిమళ మబ్బుటవలె 

నుత్క.ర్షావహము కొజాలును. నాటకారంభమునందలి నాందివతెనే (ప్రబంధారం 

భము నందలి మంగళ పద్యము లాశీర్నమస్కి 9యావను నిర్దేశములలో నన్ని 
టినో కొన్నిటినో కలిగి యుండును. నాటకములు పద్యగద్య మ్మిశితములై 

యుండును, (పబంధములు కూడ చంపువులే, 

భేదములు :-నాటక ములు దృశ్యోకావ్యములు. ఆవి రంగమున |ప్రదర్శిం 

చుట కనువుగా రచింపబడ వలయును, [పబంధములు (శవ్యకాన్యము లగుటచే 
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చదువుటకును వినుటకును మాత మే యోగ్యమ లై యుండును. నాటకము 

లందలి భాగము లంకములుగా విభజింపబడును. |పబంధము లాశ్యాసములుగా 

విభజింవబడును. అంకము లేక దివస వృత్తములై యుండును. [ప్రబంధము 

లందలి యాశ్యాసము లట్టుండవలనసిన యక్క అ లేదు. నాటకములు పాతల 

సంభాషణ రూపమున సాగుచుండును. (పబంధములలోగూడ (పతిభావంతులై న 

కవులు కొందజు రమ్యములై న సంభాషణలు రచింపవచ్చును. కాని అవి |పధాన 

ముగా కథన రూపమున సాగిపోవును. నాటకమున కథా సందర్భమున - కను 

గుణములై న స్యల్పవర్ణనలుమా|త ముండును. [పబంధములు వర్ణన పధానములు, 

అందష్టాదళ వర్ణనములుండ వలెనని లాక్షణికుల నియమము. నాటకమున మధు 

రోదా త్త రనబంధురమైన వస్తువే రంగమున |పదర్శింపబడును. నీరసములు 

నుద్వేగకరములు నైన విషయములందు విషశ*ంభాదులచే సూచ్యమా_ తము 

లగును. (వబంధమున నెట్టి విషయములనై నను చకుగా వర్ణింప వచ్చును. 

నాటకములు (పధానముగా దృళ్యకావ్యములగుటచే సామాజికు లేక వార్యళ వణ 
మాత్రమున ఆవగాహన చేసికొనుట కనువుగా నందలి శైలి వెదర్భీ రీతితో 
గూడి పసన్నమును సుబోధమునై యుండవలెను. |పబంధము ఆర శద్దాలం 

కార బంధురములై ఆత్యంత [పౌఢ ఇ లితో గూడియిండును. నాటక |పబం 

ధములు రెండింట పద్యగద్యములు రెండు నుండుట సత్యమే యైనను, అందలి 

వచనములందు చాల వ్యత్యాసము గోచరించును. నాటకమునందలి వచనము 

సులభమై సంభాషణ కనుకూలముగా నుండును. (పబంధ వచనములు దీర్హ ముల్లె 

యర్థ శబ్దాలంకార పూరితములై యత్యంత పౌఢముగా నుండును. నాటకము 

లం దనవసర వస్తువివరణ ముండరాదు. సంకిప్తత వానికి పాణము, (ప్రబం 

ధములందు కవు లే విషయములనై నను విసృృతముగా వర్షింపవచ్చును. నాట 

కారంభములందు నాందీ (పసావనలును ఆంతమున భరత వాక్యము నుండును. 

[బంధముల మొదట నిష్టదేవతా సుతి, కుకవినింద, కృతిపతి వంశ వర్ణనము, 

షష్ట్యంతములు, మున్న గువానితో గూడిన అవతారిక యుండును. వాని చివర 

భరత వాక్యమునకు బదులు ఫలకుతియో మంగళాళాసనమో యుండును. 

[ప్రబంధముల యాళ్వాసాద్యంతములందు కృతిపతి సంబోధన పద్యము 

లుండును: నాటకములం దట్టివేవియు నుండవు. వస్తు విస్తరణ విదానమున 

నాటక (పబంధములం దించుక వ్యత్యాసము గోచరించును. నాటక వస్తువున 

(ప్రకాశము, స్వగతము, నియత (శ్రావ్యము అను - భేదము లుండును. 
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(పబంధములం దంతయు [పకాశ మే. నాటకములందలి భాష ఉత్తమాధమ 

పాతల యంతరము ననునరించి భిన్న ముగా నుండును. "పెక్కు తెలుగు నాట 

కములలో నిట్టి భేదము గానరాదు. (వబంధములలో కవియే కథకుడు కాన భాష 

అంతయు నొకేమాదిడిగ నుండును. [పళిభావంతులైన కవులు కొందరు 

రసానుకూలమైన శైలిని వాడవచ్చును. కాని అట్టిది క్వాచిత్మ ముగ మ్మాత్రమె 

కనిపించును, [పబంధరచనలో కంటె నాటక రచనమున శిల్పద్భష్టి యెక్కు 

వగా నుండును. అందుచేతనే “నాటకాంతం హి సాహిత్య మ్మను అభి 

యుకో క్రి యేర్చడినది. 

ఈ విధముగ నాటక (పబంధములు రెండును భిన్న పకియలై నను 

వానియందు కొంత సామ్యము కూడ నుండుటచేతనే కొంద జాం కవులు 

సంస్కృత  నాటకములను |[పబంధములుగా అనువదించుటకు అవకాశము 

కలిగెను, 

ఉపయు క (గంథ నిరేశము 
అలి (a 

1. “ఇట్లు మహ్మాపబంధ కల్పనా కుతూహలాయ త్తంబగు చి త్రంబుతో” 
“కావున (ప్రబంధ రచనా [పావీణ్యము పీకు సహజ వరిణత 

సిద్ధంబు" 

“ఊర్జిత సంపద నొనరింతు పబంధము సదయ నృసింహావతార 

సం స్తవ సరణిన్” 

“విష్ణు ధర్మ పశంసా పవి|తమైన అస్మదీయ _పబంధ సామగి 

వలని 

“అమ్మహా |పబంధమునకు నస్మత్పితామహ హృదయ గుహో 

విహార సింహంబగు 

శ్రీమ దహోబల నరసింహదేవుం డధీశరుండ గుటం జేవీ? 

శద * సాహిత్య సమాలోచనము-పింగళి లక్మీకాంతము, గౌతమ వ్యాస 
ములు పుట 55 

లీ. డా. దివాకర్ల వేంకటావధాని-అం|ధ్ర వాజ్మయ చరితము పుట 87. 



శ్రీం 

7, 

40. 

11 

12. 

లబ్ది 

డా. పల్లా దుర్గయ్య-[పబంధ వాజ్మయ వికాసము భా. 1. పుట! 24 

ఆంగికో వాచికశ్ర్చైవ న్యోహార్యః* సాత్త్విక స్తథా, చత్వారోఒభి 

నయా హతే విజ్ఞేయా నాట్య సంళయాః_నాట్యశాస్త్రము 6 ఆ, 

వళ క్లో, 
య 

తై9ిలోక్యస్య సర్వస్య నాట్యమ్ భావానుకీ ర్రనమ్. నా, శా. 1 ఆ. 

10 | కో 

Drama could spring from the play of child who 
imagines for the time-being that he is some one else. 
The development of dramatic art. 

. చేతనాకి ఆవికాసిత సితిమేభి హమ్ అనుకరణ వృత్తికే చిష్నా 
వు 6౬ 4 

పాస_క్తే హై. (వుట 1 హిండీదశరూపక్) 

[Imitation so understood is a creative art. It is the 
expression of the concrete thing under an image which 

answers to its true idea ( Aristotles’ Theory of poetry 
and fine art) Butcher-P. 154. 

వవం బుద్ధ్వా పరమ్ భావమ్ సంస్క తీం మనసా స్మరన్, వాగంగ 

గతి లీతాభి శ్చేష్టాభిక్చ సంస్క-రేత్. నా. శా. 

ఆంధ దశరూపకము. పుట 75. 

ఆంధ నాటక పితామహుడు. పుట 71. 



న నాట్యోత్పత్తి,: సంస్కృత నాటక 

వాబ్బ్మయు సంగ్రహము 

నాట్యోత్స త్రీ ॥-నాట్యము మానవుని పుట్టుకతోడనే ఉద్భవించి ఆతనితో 

పాటుగా క్రమ వికాసమును పొంది, సమగరూపము నొందినదని చెప్ప 

వచ్చును. ఆది మానవుడు |పకృతితోడి సాహచర్య సున సృష్టిలోని పలు వింత 
లను, పశుపక్ష్యాదులు గావించు స్వాభావిక చర్యలను అన క్తితో గమనించి వాని 

సనుకరించుట కారంభించెను. క్రమముగ నతడు తన జీవితమును సుఖమయ 

మును ఉన్నతమును గావించుకొను సహజమగు నాకాంకతో (పకృతితో సంఘ 

ర్లణ మొనరింపవలసీ వచ్చెను. ఒంటరిగా జీవింపజాలక యతడు సంఘ జీవనము 

నందలి సొకర్యమును గుర్తించి దానిని సెంపొందించుకొనుటకు యత్నింప 

నందు నుఖదుఃఖాది సంఘటనము బెదురాయెను. కాళిదాసు “ఉత్సవ|పియా హి 

మానవాః” ఆని పేర్కొన్నట్వు మానవులు స్వాభావికముగ సంతో షానందముల 

సాశింతురు. కావున వారు ప్పుత జననాది సంతోషసమయములం దందజును 

కలసి వినోదార్భము వారి మానసిక స్థితికి ఆనుగుణమగు నాటపాటలతో ఆనం 

దించు చుండిరి. ఇట్లు ఆదిమానవు లొనరించిన నుఖాది భావ వ్యంజనమే నృత్త 
నృత్య నాట్యాది రూపములకు మూలబీజమని చెప్పవచ్చును, 

నృత ్ య-నృ త్త-నాట్యములు 

నృత, నృత్య, నాట్య శబ్దములు నేడు సమానార్హకములుగ వాడబడు 

చున్నను సూష్మ సరిశీలనమున వానియందలి భిన్నతను గుర్రింపవచ్చును. 

నృత్త, నృత్యములు “నృత్' ధాతుజన్యములు, నాట్య ళబ్దము 'నట్' ధాతు 
వ్యుత్సన్నము. దశరూపకము పదార్థాభినయమైన నాట్యము మార్గమనియు భావా 

(శయమైన నృత్యము దేశియనియు పేర్కొనినది. నృత్త, నృత్య, నాట్య శబ్దము 

లను గూర్చి సంగీత రత్నాకరము, (సతాపరు[ద్రీయము, నాట్యళాస్త్రము భిన్న 

రీతుల విపులీకరించియున్నను, నాట్యము రస్మాశ్రయ మను విషయమున ఏకాఖి 
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పాయములై యున్నవి. వీబరు నట్, నృక్ ధాతువుయుక్క. [పాబీన రూవమని 

నుడివియున్నాడు. |పాకృత నిఘంటువులలో కాని, [గంథములలో గాని నట్ 
ధాతురూవమే లేదు. ఈ రెండును సంస్కృతమున నున్నవి. నృత్ ధాతు 
రూపము బుగ్వేదమన (పయోగింపజడియుండ పాణిని కాలము వజకును నట్ 
ధాతువు |వయు క్రము కాలేడు. అందుచే నట్ ధాతువు [పాచీనతరమైనదని 
నిశ్చయింప వచ్చును. 

నాట్య నృ తములు రెండును అభినయ పూర్యకములే అయ్యును ఆ 

అభినయములలో వ్యత్యాసము కలదు. డోంబికాదులగు నత్త కావ్యములందు 

నర్తకి రాజు మానసము నాక ర్లించుటకు యత్నించుచు కొంత ఆభినయము 

గావించును. కాని అండు కటాక్ష (భూవిషేపాదులగు అంగ విన్యాసములకు 

మాత్రమే తావు కలదు. అవి రాజునందు కామో బదేక మును సాంచుటకు ఉప 

రమోగ పడును. నాట్యమున నటు డట్టు కాక రామాది పాలు ధరించి వారిచే 

అనుభవింపబడినట్టు భావముల నభినయించుచు రంగమున |పదర్శింపవలెను. 
నృ త్తమందు నర్తకి అన్యుల ప్యాత నిక్వహింపవలసిన అక్కుఅ లేదు. ఆమె 

ఆంగ వికేపములచే రాజు మానసము నాకర్షించుటకే యత్నించును. ఆమెయందు 

ఆహార్యాభినయ ముండదు. నాట్యమునండ లి ఆఅఆభినయము (దష్ట యందు రసము 

నుత్సాదింప నృత్త కావ్యాఖినయము భావమును మ్యాతము రగులుకొల్పును. 

నృత్త, నృత్య, నాట్యముల సగ్గిరూపమును సంక్షివ్రముగ ఇట్టు పేర్కొన 

వచ్చును. వీనిలో నృత్తము ప్రాథమిక రూపము. ఇది కేవలము అంగ విక్షేప 
చూూతకమైన నర్తనము. దీనికి అభినయము కలుపగా భావాశయమైన నృత్య 
మేర్పడెను. దీని కవస్థానుకరణము ప్యాతోచిత సంభాషణము చేర్చగా రసా 

(శయమగు నాట్య మేర్చడెను. నాట్యము ఈ మూటిలో సమ్మగ లక్షణ 

సంపన్నము. ఇం దంగవికేపము, అభినయము, సంవాదము అను మూడు 

లక్షణములు కానవచ్చును. ఇదియే నాటకమునకు జీవాతువు. 

_ప[పథమ భారతీయ . లక్షణ (గంథమగు భరతుని నాట్యకా స్ర్రమున 

నాట్య కళా ధర్మములు సముగముగ చర్చింపబడినవి. ఇందు భరతుడు 

నాట్యోత్ప తిని గూర్చి పేర్కొనుచు నాట్యము |బహ్మచే సృజింపబడినదని 
దానికి దివ్యత్వము నాపాదించెను. ఇండు (బహ్మ చతుర్వేద సారమును 
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(గ్రహించి నాట్యుమును పంచమ వేదముగ సృజించెనని Cys నబడినడి. 

విమ్మట (ప్రజాపతి నుండి దానిని భరతముని |గహించి తన ఐదుగురు శిమ్య 

లతో భావ రాగయుతముగ |పజావతి సమక్షమున (పదర్శించెను. |వజాపతి 

సంతోషించి వారికి భరతులని పేరిడి, వారిని స్వాయంభువ మనువు వెంట 

భూలోకములో ఆవేదము వ్యాప్తి చేయుటకై పంపెను మనువు కోరిక పె 

ఆ భరతులు దేవ దళ సహృసి అను ([గంథములన్సు (వాసినట్లు కారదా తనయుడు 

చెప్పుచున్నాడు. 

నాట్యమునకు దేవయోనిత్వ మాపాదించుట హైందవుల ధార్మిక దృష్షికి 

చిహ్నము. ఆధునికులగు విమర్శకులు 'గతాను గతికో లోకః అని భరతుని 

మతమునే [గుడ్డిగ అనుసరింపక, నాట్యోత్ప తిని గురించి పర్యాలోచింది కొన్ని 

నూత్నాంశములను వెల్లడించిరి. 

నాట్య శాస్త్రమున చతుర్వేద ముల నుండి పాఠ గీత రసాభినయములను 

(గహించి నాట్యము సృజింపబడినట్లు చెప్పబడియుండుటవలన, వేదముల 

యందు రూపకోత్ప తికి ఆధారములు గలవని పొళ్ళాత్య పండితులు వెల్లడించి 

యున్నారు. సంస్కృత భాషయందలి _పాచీనతమ (గంథమైన ణు ౧దమున 

యమ, యమి సంవాదము, ఊర్వశీ పురూరవుల సంవాదము, ఇం[ద్ర మరుత్సం 

వాదము మున్నగు కొన్ని సంవాదములు గలవు. ఈ సూక్తములను యజ్ఞకాల 

మున బుత్విజులు ఇరువక్షములుగ నేర్పడి గానము చేసెడివారనియు, ఇవి గద్య 

పద్యాత్మకములై యుండెడివనియు ఇట్టివానిని పఠించునెడ స్వరము నందలి 

ఆరోహణావరోహణములను నూచించు నాకానొక స్థాయిలో నృత్య గీతాదులు 

(పయు క్షము లగుచుండెడిననియు, వానిలోని పద్యభాగములు కంఠస్థములగుటచే 

మార్పు లేక అటులే యుండ గద్య భాగములు మా(తము నశించినవనియు 

ఓల్టెన్ బర్న్ పేర్కొనెకు. బుషిగణము లీ సూ కములచే దేవతల నాహ్వానించుచు 

వారి ఆగమనమును అభినయించు చుండెడివారని లెవి పేర్కొనెను. ఈ నూక్త 

ములకు యజ్ఞయాగాదికములకు నెట్టి సంబంధము లేదని సాయనాచార్యుడు 
నుడివి యున్నాడు. వైదిక వాజ్మయమున నాటకమును గూర్చి కాని నటులను 

గూర్చి కాని యేదియు స్పష్టముగ పేర్కొనబడి యుండలేదనియ, వెదిక 

ధార్కిక్ విధులయందలి నాటకీయ త_త్యమునకును, నాటకమునకును, కేవల 
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కొందజు |గీకు నాటకములకు భారతీయ నాటకము లనుకరణము 

అందురు. కాని ఈ వాదము నిలువజాలదు. గీకు నాటకము (క్రీ. పూర్ వ 

శతాబ్దిలో ఉద్భవింప సంస్కృతమున నాటకము క్రీ. పూ. [ప్రథమ శతాబ్ది 
నుండి కనివించుచున్నది. (గీకుల దండయా తల ఫలితముగను, వాణిజ్య 
వ్యాపారముల వలనను భారతీయ యవన కళా సాహిత్యములకు పరస్పర 

సంబంధ ముండుట సంభవమే ఆయినను అడి జన్య జనక సంబంధము కొదు, 

భారతీయ యవన రూపకములలో కొంత సాదృశ్యము కావవచ్చుచున్నను, 
భేదమే యదికమనియు, “సాదృశ్యములు బాహిరములు కాగా భేదములు ఆంత 

ర్యమునకు సంబంధించి నట్టివి ” అనియు శ్రీ శా. పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు 

గారు పేర్కొనిరి. యవనిక అను పదమునకు మూలమైన యవన పదమునుబట్టి 

చూచినను, అది కేవల |గీకు దేళమునే కాక పారశీక దేశమును కూడ 
నూచించును. 

తోలుబొమ్మలాటలలోని స్తూతధారునికిని నాటకములోని సూత ధారునికిని 

గల సమ (పాధాన్యమును బట్టి కొందటు తోలుబొమ్మ లాటల నుండియే నాట 

కము లుదృ్భవించిన వందురు. ఈ వాదమునకు సూ తధార పద మొక్కటియే 

యాధారము. బొమ్మలాట ఒక (పత్యేక కళ, అందు న్యూతధారుడు నిర్వ 

హించు కార్యము వేరు. ఆతడు నూతమును ధించి సూత సాహాయ్యమున 
చొమ్మల నాడించుచు _పధానత్యము వహించును. నాటక నూతధారుడు నాందీ 

(పస్తావనాదికములను (పవ రర్తింవజేయును. కాన కేవల పద సమానత్వమున 
రెంటికిని సంబంధమును కల్పింవక ఈ రెండు కళలు పరస్పర సాహాయ్య 
నిరపేక్షముగ అభివృద్ధి నాందినవని తలంచుట సమంజసము. 

సాధారణముగ ఏవ భాష  యందైనను లక్యు ముద్భవించిన 

పిదపనే లక్షణము సమగ9త్వము నొందును. కాని భారతీయ 
నాట్య కళా విషయమున పా9వీనతమ గ9ింథమగు నాట్య శాస్త్రమున 

భరతు డేలకో తనకు పూర్వమున్న ఎట్టి రూపకములను గాని, రూపక 

రచయితలనుగాని పేర్కొ_నియుండలేదు. ఈకారణముననే రూపకోత్పత్తిని 

4) 
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గజీంచిన పెక్కు వివాదము లుప్పతిల్లుటయు, రూపకావిర్భావమును గూర్చి 

ఇదమిత్హమని నిర్ణయించి చెప్పుట సాధ్యము కాకుండుటయు సంభవించినది. ఇట్లు 

రూపకోత్పత్తిని గూర్చి నిర్ణయము గావింప లేకున్నను, సంస్కృతమున నాటక 

వక్రియ ఆతి _పాచీన కాలమునుండియు ప్రాచుర్యము వహించియుండెననుటలో 

మ్మాతము వి(పతిపత్సి లేదు. 

సంస్కృత నాటక రచయితలలో నతి పాదిీకుడుగ నెన్నబశుచున్న 

భాసుడు భరతునికి పూర్వుడని విద్వాంసుల యఖిపాయము. కాని భానుని 

కాలమును గూర్చియు, భరతుని కాలమును గూర్చియు నిర్ణయము గా వించుటకు 

నిశ్చితములగు ఆధారములు లేనందున భరతునికి పూర్వులని నిర్వివాదముగా 
చెప్పదగు వాల్మీకి, పాణిని, పతంజల్యాదులను బట్టే సంస్కృత నాటక చరిత 

కొంత తెలిసికొనవలయును. 

రూపక ప్రాచీనత : 

బు గ్వేదమునందలి ఊర్వశీ పురూరవుల సంవాదాదులును అపాలవృశుడు 

గౌతముడు మున్నగు వారి కథలును శృంగార, వీర, కరుణాది రసములతో 

గూడి నాటకీయ తత్త్వమును వెల్లడిచేయుచున్నవి. “చిన్న చిన్న సన్నివేశము 

లను స్వీకరించి వానిలో మానసిక [పవృత్తులను వ్య క్రపజచి, విషయ నూచ 

నము చేయుట బుగ్వేద సంవాదములలోని నాటక (ప కియ” యని పోతుకూచి 
సుబహ్మణ్య శాన్తి గారు తమ ఊర్వశీ పురూరవ సంవాద వ్యాసమున 

వెల్లడించియున్నారు. 

ఆది కావ్యమగు వాల్మీకి రామాయణమున శ్రీరామ పట్టాభిషేకమును 

వర్షించు సందర్భమున “నటులయు, నర్తకులయు, గానము చేసెడి నాయకుల 

యొక్కయు, కర్ణములకు సుఖము నాపాదించెడి వచనములను [పజలు విను 

చుండిరి” అని పేర్కొనబడినది. కుశలవుల రామాయణ గానము (పసిద్ధము. 

వీరి మూలముననే నటులకు కుళలవులను నామము వచ్చిన దందురు, ఇట్లు నట 

నర్తక వర్ణనముతోసాటు వాల్మీకి రామాయణమున -నాట్యాసమాజములుసు 
పేర్కానబడినవి, 
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“నా రాజకే జనపదే (పభూత నట న రకే 
న జ 4 yi’? ఉత్సవాశ్చ సమాశజాళ్చ వర్ణంతే రాష్ట్రవర్టన 

(అమో. సర్ష 67 ల్లో. [0 

ఆంతేగాక స్రీలే యున్న నాటక సమాజములు కూడ నుండినట్లు “వధూ నాటక 

సంమఘళ్ళ సంయుకాం సర్వతః పురమ్' ఆను జాల కాండము నందలి వంచమ 

నర్గ శ్లోకము (క్లో 12) వలన తెలియ వచ్చును. 
nn ౫ ఠా 

హరివంశ మున కృష్ణుని కుమారుడు రాముని పాత నభినయించినట్టును, 

ఇతరులు లక్ష్మణ భరత శ|తుఘ్నులయు శాంతా బుశ్యాశ్ళంగులయు వేష 

ములు వేసినట్లును చెప్పబడినది. 

(కీ పూ. నాల్లవ శతాబ్దిలో పాణిని (ప పథమముగ నట్ ధాతువును 
నాట్య పరముగ (పయోగింజెను. అళలిడు అష్టాధ్యాయి యందలి “పారాశళర్య 
కిలాలిఖ్యాం భికు నట నూ తయోః” శీలం! [0 “కర్మంవ కృళా ాన్షదిని &” 

అను రెండు న్యూతములలో శిలాలి, కృశాశ్వుడు అను నిరువురు నటనూ_తకారు 
అను పేర్కానెను. ఆతడు భూత, భవిష్యద్వ రమాన |క్రియలకు కంససంబంధు 

లగు ఉదాహరణముల నిచ్చెను. ఇవి కంసవధ నాటకమునుండి [(గహింపబడి 

యుండ వచ్చును. దీనినిబట్టి పొణిని కాలమునకు నాట్యకళ పరిణతి నొందినట్టు 

చెప్పవచ్చును. 

పతంజలి కాలమునకు (కీ. పూ.8 వ శ) నాట్యము సర్వాంగ సంపూ 

రముగ శోభిల్లినది. ఈతడు కంసవధ, బలిబంధనము అను రెండు నాటకము 

లను పేర్కొని యుండెను. ఈతడు అభినయము కావించెడివారికి శిక్షణ 

నాసంగు గురువులను ళౌభికులని పేర్కొ నెను. క్రైయటుడు శౌభికులను గూర్చి 
“వారు తమ శిష్యులచే కంసుని అనుకరింవ చేసెడివారనియు, (పేతకులు 

నటులనే కంస్క కృష్ణులుగ భావించెడి వారనియు వివరించెనుళ పతంజలి 
ఆనాటి [పదర్శనములు మూడు విధములుగ నుండెడివని చెప్పెను నటులు 

పాత్రధారణము కావించి అభినయించు రీతి మొదటిది, ఇదియే నాట్యము, 

రెండవది చిత (పదర్శనము. ఇందు రంగులు - వేసిన బొమ్మలతో కథను 

(పదర్శించుచుండిరి. దీనిని బొమ్మలాట యనవచ్చును. మూడవది _గంథికులు 
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లేక కథకులు చెప్పునది. అనగా దాసరి బొబ్బిలి యుద్ధము మున్న గువానిని 
పాడుచు చెప్పుటవంటిది. పతంజలి కాలమునకు నట కుటుంబములు ఏర్పడెనని 

అనగా కొన్ని కుటుంబములు నటనమును వృత్తిగా స్వీకరించి (ప్రదర్శన లిచ్చు 

చుండెనని పతంజలి వాక్యములనుబట్టి తెలిసికొనవచ్చును. ఆతడు వ్యంజనములు 

నట భార్యలవంటివనియు, నటుని భార్యలు రంగస్థలమున మీ రెవరి వారలని 

[పశ్నించిన వారి కెల్ల నీదాననె అని సమాధాన మిచ్చునట్లు వ్యంజనములు కూడ 

ఏయే అజ్విధులు విధింపబడుచుండునో వాని నన్నింటిని పొందుచుండుననియు 

తన భాష్యమున పేర్కొ నెను.? 

బౌద్ధయుగమున నాటక మున్నత స్థితిలో నుండెనని “వినయ పిటకముి 

వలన తెలియును. “గౌతమ బుద్ధుని షు ఆయన శిష్యులు సౌగంధికా 

హరణము అను రూపకమును (ప్రదర్శించిరి, క బౌద్దుల నాటక కళ “కళ కళ 

కొటకే” అను సీద్ధాంతమున కూదిరి ఫోసినది. ఈ విధముగా సంస్కత నాటి 

కము వైదిక యుగముననే [వభవించి (కీ.పూ= [పథమ శతాబ్ది నాటికి వికానము 

నొందినదస్ భావింపవచ్చును. తరువాత భాసకాళిదాసాదుల చేతులలో నది 

సమగ్ర పరిణామము గాంచి పళ సి వహించినది. 

సంస్కృత నాటక వాజ్మయ సం(గహాము : 

ఆశ్వ మోషుడు--_పస్తుతము లభించుచున్న సంస్కృత రూపకములలో 

అశ్వ మఘోషనిశారిపు త (ప్రకరణము లేక కారద్వతీ పుృత్మపకరణము మొదటిది: 

ఇది ల్యూడర్స్ మహాశయుడు “తుర్చస్' నగరమున సంపాదించిన లిఖిత తాళ 

పత (పతులయం౭దలి మూడు బౌద్ధ నాటకములయందొకటి. ఇందలి మిగిలిన 

రెండు నాటకములను కూడ అశ్వఘోమిడే రచించినట్టు భావింపబడుచున్నది. 

శారిపు[త _సకరణము నందు మాత్రము తత్కర్త నువర్ణాక్షి పు(తుడగు ఆశ 

ఘోషుడని పేర్కొ నబడియున్నది. తక్కిన రెండు రూపకముల శిథిల భాగ 

ములు మాృాతమే లభించుచున్నవి. 

శారిపు[త [పకరణము తొమ్మిది అంకముల (పకరణము. శారిపుతు 

నకు మౌద్గల్యాయనునకు బుద్దుడు దీక్ష నిచ్చుట ఇందలి కథ. ఇందు నాట్య 

శాస్త్రమునం దుల్లేఖింపబడిన [ప్రకరణ లక్షణములన్ని యు కన్సట్టును. ' ఇందు 
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విదూషక పాత్రము చక్కగా పోషీంపబడినది ఈ నాటక మునుబట్టి (కీ, హూ. 

పథమ శతాబ్దినాటి కే సంస్కృత రూపక లక్షణము సు_పతిష్టితమైన దనుకొన 

వచ్చును. ఈ _పకరణముతోపాటు లభించిన రెండు రూపకముల శేషభాగము 

లను బట్టి ఒకటి ధృతి, బుద్ది, కీర్తి, వంటి పా(త్రలు కలిగిన ఆన్యాపదేళ నాటక 
(on ఛి uD 

మనియు, రెండవడ్ మృచ్చకటికము వంటిదనియు తలంపబడుదున్న వి, 

ఆశ్వ మోషడు (కీ. శ. (పథమ శతాబ్దమునందలివాడు, ఇతడు బౌద్ద 

త_త్త్యవే త్ర. చెసీయుల సంప్రదాయము ననుసరించి ఇతడు (క్రీం శం 10-150 

లకు నడుమ పెషావరును పాలించిన కనిష్కునకు మతోవదేష్టయై యుండెడి 
వాడని తెలియుచున్నది. 

భాసుడు : భాసుడు (పఖ్యాతి గాంచిన నాటక కర్త. కాళిదాసు ఇతని 

(పథిత యళన్కునిగా సౌమిల్దక కవి పుతులతోపాటు పేర్కొనెను. 

'భాసోహాసః అని జయదేవుడు (|పసన్న రాఘవ నాటక కర్త) ఆతని కీర్తిం 

చెను. సూ క్రిముకావళిలో రాజశేఖరుడు భానుని స్వప్న వాసవద' త్రము ఆగ్నిపరీక్ష 

కెదురైనను చెక్కు.చెదరక నిల్చెనని చెప్పెను. భోజుడు శృంగార (పకాశమున 
లో 

స్వప్న వాసవద త మందలి 5 వ ఆంకము రసవంతమని పేర్కొ.నెను. ఇట్లు 

విఖ్యాతులగు కవులచే పస్తుతింపబడిన భాసుడు నాటకకర్తగ సుపరిచితు 

డయ్యును 1912 వ సంవత్సరమున శ్రీ పి. గణపతి శాస్తి) గారు భాస నాటక 

చరితము నందలి పదుమూడు నాటకములను (పక టించునంత వజకు ఈతని 

నాటకము లజ్ఞాతములుగనే యుండిపోయెను. భానుని నాటకము లివి “1, దూత 

వాక్యము(వ్యాయోగము) బి, కర్ణభారతము(వ్యాయోగము లేదా ఉత్సృష్షికాంకము) 

ల. దూతఘటోత్క్మచము (వ్యాయోగము లేదా ఉత్సృష్టీ కాంకము) ఉ ఊరు 

భంగము (ఉత్సృస్టికాంకము) 5. మధ్యమ వ్యాయోగము 6. పంచర్మాతము 

(సమవాకారము) 7. అభిషేకము (నాటకము) 8. బాలచరితము (నాటకము 

నాయిక లేదు) 9, అవి మారకము (నాటకము) 10. (పతిమ (నాటకము) 

11. పతిజ్ఞా యాగంధరాయణము (నాటిక) 128. స్వప్న వాసవదత్తము (నాట 

కము) 18- చారుద త్రము (పకరణము)".? బాణుడు హర్గచరిశమున భానుని 

సాటకమలలోని సామాన్య లక్షణముల నిట్లు వివరంచెను. 
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“సూ(తధార కృతారంభై 8 

నాటక రృహుభూమిక 8 

సపతా క్రి ర్యళో లేభే 

భాసో దేవకులై రివ” 

భానుని నాటకము లన్నియు “నాద్యంతే తతః |పవిశతి వూతధారఃి 

అను సూచనతో నారంభమగును. ఏని యందు (పస్తావనకు బదులుగా స్థాపన 

కాననగును. ఆరంభశ్లోకమున ముదాలంకారమున. పాతలన్నియు సూచింప 

బడును. ఇవన్నియు బహు పాతకములు. వీనియందు భరత వాక్యము “రాజు 

సింహః |పశాస్తునః' అని ముగియును భాష, శైలి, భావన మున్నగు వానిలో 

పరిణతి గోచరించును. వీనియం దెచ్చటను వి నామము పేర్కొనబడలేదు. 

భానుని నాటకములలో మృత్యువు, యుద్ధము మున్నగునవి రంగముకై 

(పదర్శింపబడుట అను నాట్య శాస్త్రమునకు విరుద్ధములగు లక్షణములు కన 

వచ్చుటచే ఇతడు భరతునె కంటె పూవ్వుడని కొందరి మతము. మరికొందరు 

ఈతే స్వయముగ నొక నాట్య లక్షణ (గంథము రచించెనందురు. 

' భాసుని రూపకములలో-పంచరా,తము, దూతవాక్యము, మధ్యమ, 

వ్యాయోగము, దూత ఘటోత్కచము, కర్ణభారము, ఊరు భంగము, బాలచరి 

తము మున్నగు వానిలో బాలచరిత మొక చే ఐదంకములతో గూడినది. తక్కిన 

వన్నియు ఏకాంకికలు. ఇవన్నియు మహాభారత కథకు సంజంధించినవి. ఇందలి 

ఊరు భంగము కరుణ రసాత్మకముగా సాగినది. ఈతని (ప్రతిమా నాటకము, 

అభిషేక నాటకము. రామాయణ సంబంధులు. ఇందు (ప్రతిమా నాటకము 

విశిష్టము. ఇందలి దశరథాదుల [పతిమా కల్పనము భానుని అపార శిల్ప నైపు 
ణ్యమున కొక తార్కాణము. ఇది నాటకమునకు నామౌచిత్యము కలిగిందుచు 

దాని కొక (ప్రత్యేకత నాపాదించుచున్నది. దశరథుడు పు తకామియె యజ్ఞ మొన 
రించి ఫలము నడయుట ఆను వృతాంతముతో కూడిన యజ్ఞఫలమను 

నాటకము కూడ భాసకృతమే యని తలంపబడుచున్న ది, (సతిజ్ఞా యౌగంధ 

రాయణము, స్వప్న వాసవద త్రము ఆను వాని యందలి వస్తువు బృహత్కథ 
ను౦డి [(గహింపబడినది. అవి మారక చారుద త్తములు | కూడ గుణాఢ్యుని కథ 
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లోనివే అయ్యును కల్పితములుగనే థాసించును. ఈతని చారువత్రమే శూదకుని 

మృచ్చక టి: మున కాధారభూతమైనది. 

భానుని క్యవతిమాన కీర్తి నాపాదించినది స్వష్నవాసవద త్తము. భాసుని 

నాటక నిర్మాణ కౌళల మిందు పరిణతి చెందిన . భానుడు నాటక రంగమున 

అపూర్వ పరిణామములను కొనితెచ్చెను. ఇతడు నేటి వకాంకికా నాటకములకు 

మూలపురుషడు.!0 ఇతడు స్వతం తుడు, (వతిభావంతుడు ఆయిన నాటకక ద 

ఇతడు దాక్షీణాత్యుడు. ఈతని కాలము [క్రీం పూ. శివ శతాబ్దమని విమర్శకులు 

నిరయించిరి. 

శూ(ద్రకుడు క 

మృచ్చకటిక ము సంస్కృతమున మిగుల (పసిద్ధినాందిన గొప్ప _వకర 

ణము, తత్య_ర్తయగు ఖ్యూదకుని కాలమే కాక అస్తిత్వము కూడ విచారణీ 
యాంళమైనది, ఈత డొక కాల్పనిక వ్య క్రియనియు ధావక భాసుడను వ్య క్రియే 
ఈ నాటకమును రచించెననియు (పకీతి కలదు. కాళిదాసు మాశవికాగ్నిమ్మిత 

మున పేర్కొనిన సౌమిల్లకుడు కూడ కూదక కథ నాక దానిని రచించినట్లు 

(వతీతి కలదు. వామనుడు “శూ ద్రకాది రచితేషు (పబంధిషు” అని ఆతని 

మృచ్చకటికము నుటంకింపకున్నను అతని నొక (గంథకరగా పేర్కొనెను. 

మృచ్చకటికము భానుని చారుద తము ననుసరించినదియే అయ్య 

దాని కంటె నిది విశిష్టమైనది. ఇది పది ఆంకముల ప్రకరణము, ఇతి 

వృత్తము సొంఘికము. ఇం దుదాత్సపాతలు మొదలు పర మనికృష్ణ వ్యక్తుల 

వరకు (పవేశమున్నది. ఇందు సంఘమునందలి పలురకముల జనుల జీవితములు, 
వారి పవృత్తులు న్యాయస్థానవులు, వద్యస్థానములు మున్నగునవన్నియు నిరూ 
ంసబడీనవఏి. ఇందలి నాయకుడు బారుదత్తుడు వీరశాంతుడు. నాయిక వసంత 

న వేశ్య. ఇందలి *శకారి రూప కల్పనము నాటకకర్త విచిత కోల్పనా 

టిమ కదిైతీయమగు తార్కాణము, ఇందు పేను కథతోబాటు నీతిబోధయు, 

రాజనీతిజతయు, హాస్యరసపోషణమును హృద్యముగ సాగినవి. ఇంతలి ఉత్తమ 

కవిత్వ సంపద కూడ |పాచ్య పాళ్చాత్య విమర్శకులచే |పశంసించబడినది. 

fe 

ah 

ల్ని 
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కూదకుడు కుముద్యతీ _పకరణమును కూడ. రచించినట్లు తెలియుచున్నది, 

(పస్తుత మది ఉపలభ్యము కాదు. 

“ఇతడు యాళ్మక దేళ (వాహ్మణుడు, వేదాధ్యేత, గణితాది ళా స్త్రము 

లందు పండితుడు. ఇక డజ్ఞయిని రాజే యశ మేధయాగము చేసి మృచ్చకటి 

కమును పది యంకముల [పకరణ రూపకమును వాసెను.!1! “మృచ్చకటి 

కను కీ. పూ. బై, 8 శతాబ్ద్బములనాటి రచన ఆనియు మనకు లభించిన [పథమ 

సంస్కృత రూపకిమిదియే యనియు” కొందరు విమర్శకుల యభి పాయము. 

కాని మృచ్చకటికము కీ. శ. 6-7 శతాబ్దముల నాటిదని శ్రీ కర్మాకర్ 

[వభ్ళతులు నిరూపించియున్నారు.”” 

కాళిదాను:-కాళిదాను మాళవికాగ్నెమి తము, విక మోర్యశీయము, అభిజ్ఞాన 

శాకుంతలము అను మూడు రూపకములను రచించెను. మాళవికాగ్నిమిత 

మీతని పథమ నాటకము. రెండవదియగు వి్యికమోర్వశీయము (తోటకము. 

(దీనిని బౌ త్తరాహులు తోటకమనగా దాక్షిణాత్యులు నాటకమనియే భావించిరి.) 

మూడవదియగు అభిజ్ఞాన శాకుంతలము (ప్రాచ్యపాళ్చాత్య విమర్శకులచే 

సర్వోత్కష్టమని ము కకంఠథఠముగ [పశ ంసింసఒడిన నాటకము. కాళిదానుని 

విశ్వవిఖ్యాతి కిదియే కారణము. ఈ నాటకమును జర్మను వివ్వాంసుడగు 

“గబె' ఇట్లు స్తుతించెను. 

«“Would’st thou the young year’s blossoms and the fruitsof 

its decline, and all by which the soul is charmed, enraptured, 

feasted, fed, would'st thou the earth and Heaven itself in one 

sole name combine? I name thee, O Sakuntala and all at once 

is said’’ 

కవిగా నాటక కర్తగా కాళిదొసునకు గల |పశసి ఆపారము. ఇతని 

కాలమును గుజించి వివిధాభీపాయములు _పచొరమునందున్నవి. ఇతడు క్రీ. పూ. 
(పథమ శతాబ్టియందలి వాడునుట బహుజన సమ్మతము, 

బాణ (పహసన కర్తలు :- శ్రీ మానవల్లి రామకృష్ణ కవిగారు చతు 

ర్భాణి యను పేర నాల్గు బాణములను (వకటించిరి. వానియందొకటి ఉభయాభఖి 

సారిక. దీనిని పాణిని సమకాలికుడైన వరరుచి శృంగార |(పధానముగ 
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రచించెను. రెండవది ఈశ్వరద త్త (వీరేశదత్త) విరచితమగు ధూర్తవిట 
సంవాదము. ఇందు నాంది లేదు. స్థాపన సం గహముగ నున్నది. ఇందు 
సూ తధారుడు (పవేశించి ఆకాశ భాషితముగ నటితో సంభాషించి వర్షాకాలమును 

గూర్చి పాడును మూడవది క్రీ. శ. 9 వ శతాబ్ది యందుండిన క్యామిలక 

విరచితమైన పాదతాడితకము. నాల్గవది హ్మదకుని రచన పద్మ _పాభృతక 
మనునది. ఇందలి స్థాపనలో సూతధారుడు ప్రవేశించి యైదు పద్యములలో 

నాశీర్వాద రూపమైన నాందిస్కి బుతువర్ణనాదులను గావించును. ఈ భాణములు 

నాల్గును కూర్పులో సరళమై విశిషములై యున్నవి. 

డీ. శ. 620 పొంతముల వాడైన పల్పవరాజు వి|కమవర్శ్మ మత్రవిలాన 

మను |పహసనమును రచించెను. ఇందు బౌద్ధ కాపాలిక పాశువతమతముల 

వారి అసభ్యవర్తనములు (పదర్శింపబడినవి. 'భగవదజ్జుకి మను |పహసక 

మొకటి బోధాయనుడు రచించెనని చెప్పబడుచున్నది. దీనిని విక్రమవర్మ 
రచించినట్లు కొందజు తలంతురు, సన్ని వేళములందలి వై పరీత్యముచే హాస్యము 

సృష్టి ంపబడుట ఇందలి విశిష్టత, 

శ్రీహర్షుడు : హర్షవర్ధనుడు మొదట స్థానేశ్వరమునను, అటుపై కన్యా 
కుబ్బమునను ఉండి చిరకాలము పరిపాలనము కొవించిన చరిత వసిద్ధి కెకి్మిన 

రాజు. ఈతని పరిపాలనా కాలము (కీ, శ. 606-648. గద్య మహాకవియగు 

బాణభ పేకాక, మయూరుడు, మతంగుడు, దివాకరుడు, ధానకుడు మున్నగు 
కవులు కూడ నితని ఆస్థానము నలంకరించి యుండిరి. బాణుడు హర్షచర్నిత 

మును అభఖ్యాయికా రూపమున రచించెను. చైనా యా(తికుడగు హభ్యూన్ తాం 

గీతనిచే ఆదరింపబడి ఇతని రాజ్య వైభవమును వర్థించెను, 

హర్షుడు నాగానందము, [పియదర్శిక, రత్నావళి యను మూడు రూపక 

ములను రచించెను. అందు నాగానంద మైదంకముల నాటకము. మిగిలిన 

రెండును నాటికలు. వీనికి బృహత్కథా, కథా సరిత్సాగరములు మూలములు. 
నాగానందము జీమూత వాహనునికథ ఇతివృత్తముగా కలది. ఇందు కవి హృద్య 

మగు నుపదేశము నందించెను. ఇందు శృంగారము అంగముగను శాంతము 

అంగి రసముగను పోషింపబడినవి. రత్నావళీ _పీయదర్శికల యందలి కథలు 

వత్సరాజగు ఉదయనుని శృంగార విలాసమునకు సంబంధించినవి. వీనిలో భాస, 
(0) 
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కాశిదానుల నాటక |పభావము గోచరించును. రత్నావళి నాటికాలక్షణములకు 
నిర్దహ్టైోదాహరణముగ స్వీకరింప బడినది. ఇందు (శ్రీహర్టుని పరిణత మైన కవిత 

గోచరించునని పండితాభిపాయము. (పముఖులగు ఆలంకారికు లందును 

ఈతని రూపకత్ర్రయము నుండి శ్లోకములను రసాలంకారగుణాదుల కుదాహ 

రించుట ఈతని కవితా మహత్త్య్యమును చెప్పక చెప్పుచున్నది. 

విశాఖదత్తుడు ; విశాఖదత్తుడు ము[దారాక్షస నాటక కర్త, ఇందలి కథ 

'బృహత్క థా మూలకము. ఈ నాటకము చరితాత్మక నాటకములయం దగ 

గణ్యమైనది. చాణక్యుడు ముదసాహాయ్యమున రాక్షస మం।తిని జయించుట 

ఇందలి [పధాన కథం ఇది బహుపా్యత (పయుక్తము. ఇందు స్రీ పా్యతములు 

లేకుండుట విశేషము. శృంగార నిర పేక్షముగను, రసవ త్తరముగను కథను 

నడుపు చాతుర్యము విశాఖదత్తునిదే యని చెప్పవచ్చును. చాణక్య రాక్షస 

మంతుల అమోఘ రాజకీయ పరిజ్ఞానము, ఒకరినొకరు మోసగించుకొనుట కై 
వారు వేసెడి ఎత్తులు మున్నగునవి మిగుల ఆశ్చర్యావహములుగ గోచరించును. 

కాళిదాసాదుల నాటకములను ఎక్కువగా ‘Poetic Dramas’ అనుటకు 
వీలున్నది. “ఇక ముదారాక్షస మొక్క టియే సంస్కృతము నందు సిసలైన 

నాటకము అని కొందరు పేర్కొందురు.”13 విశాఖదత్తుడు ము[దారాక్షసమునే 

కొక దేవీ చం్యదగుప్తమను నాటకమునుకూడ రచించినట్లు తెలియుచున్నది. ఇందు 
(వభువగు చంద్రగుప్తుని (ప్రతిభ కీ ర్తింపబడినది. విశాఖదత్తుడు 10వ శతాబ్దికి 

పూర్వుడని విమర్శకుల తలంపు. నాటక(పసావననుబట్టి ఇతడు సామంత నటేశ 
దత్తుని పౌాతుడనియు మహారాజగు పృధుపాలుని పుుతుడనియు వ్య క్తమగు 

చున్నది. 

భట్టనారాయణుడు ఏ వేణీ సంహారము వీర రస [ప్రధానమైన న్నుపసిద్ధ 

నాటకము. ఇందాజంక ములున్నవి. ఇది లక్షణబద్ధమైన రచన. భీముడు దుర్యో 

ధనుని తొడలు విజిచి రక్రసిక్తములగు చేతులతో (ద్రౌపది శిరోజములను ముడి 
వేయుట యను భారత కథ ఇందలి పధానాంశము. 

భట్టనారాయణుడు |క్రీ. శ. 671 వ [పాంతమున వంగదేశమును పరి 
పాలించిన ఆది హరుడు లేక ఆది సేనుడు విలువ నంపగా క న్యాకుబ్బము నుండీ 

ఆ దేశమునకు వెడలెనని వంగ సంప్రదాయము వలన తెలియనగును. ఇందీతని 
కవితాశిల్పము, నాటక రచనా శిల్పము రెండును స్పష్టముగా గోచరించును, 



తీరి 

డజ్నా గుడు : ధీరనాగుడను నామాంతరము గల ఈ కవి రచించిన కుంద 

మాల ఆరంకముల నాటకము. దీనికి రామాయణము నందలి ఉత్తరకాండ కథ 

మూలము. రాముడు కుందమాలను చూచి దాని నల్టినది నీతయే అని విశ్వసించు 

(వస క్తి ఇందుండుట వలన దీనికి కుందమాల ఆను నామమేర్చడినది. కాళిదాసు 

మేఘనందేశమున పేర్కొనిన “దిజ్నాగానాం పథి పరిహరస్ సూలహసావలేపాన్” 
థ అవి 

అను వాక్యములను బట్టి ఆ దిజ్నాగు డితడే అనియు, ఇతడు కాళిదానునకు నమ 

కాలికుడనియు విమర్శకుల యభిపాయము. ఈ నాటకమే భవభూతి నుత్తర 

రామచరిత నొటకరచనమునకు పురికొల్పి యుండును. 

భవభూతి : భవభూతి మహావీర చరితము, ఊ త్రరరామ చరితము, 
మాలతీ మాధవము అను మూడు రూపకములను రచించెను. ఇందు మొదటి 

రెంటియందలి ఇతివృ త్రము రామాయణ కథకు సంబంధించినది, మూడవది 

ఉత్పాద్యము. ఈ కథ బృహత్క్మథభయం దున్నట్లు తలంపబడుచున్న ది. 

మాలతీ మాధవమునందు సాధారణ శృంగారవృ తమే నిరూపింపబడినను ఇది 
క వియొక్క. స్వక్షపోల కల్పనా చాతురిని సూచించును, ఇది [వకరణము. 

ఇం దానాటి సాంఘిక జీవనము కూడ |ప్రతిబింబిత మొనరింపబడి చదువరుల 

కావ్లోదము కూర్చును. మహావీర చరితము వీరరస (పథాన నాటకములయం 

ద|గగణ్యము. ఇందు [ప్రధాన కథకు భవభూతి యొనరించిన మార్పులు ఆకర్ష 
కరములై యుండును. ఉత్తర రామ చరితము భవభూతి కెనలేని కీర్తి శాపా 

దించిన నాటకము. ఇతడు “ఏకో రసః కరుణ ఏవి అన్ చెప్పియు అత్యంత 

విషాద భరితమగు కథ నానందరూపముగ మలచుటకు యత్నించెను. ఈ నాట 

కము నాద్యంతము పరికించిన ఇందు వ్మిపలంభ మంగమనియు కరుణమే 

ప్రధాన రసమనియ స్ఫుటముగా తెలియవచ్చునని క్రీే, మల్లాది నూర్యనారా 

శాన్ర్రీ గారు సంస్కృత వాజ్మయ చరిత యందు చెప్పి యుండిరి. 

భవభూతి కీ.శ, ఎనిమిదవ శతాబ్ది పూర్వ భాగము నందుండిన [పభ్యాత 

నాటకకర్త, ఈతడును, వాక్సతిరాజును క్రీ.శ. 880 [ప్రాంతమున కన్యాకుబ్దము 
నేలిన యశోవర్మ ఆస్థానమునం దున్నట్టు రాజతరంగిణి వలన తెలియ 

వచ్చును. 



మురారి: బాల వాల్మీకి బిరుదాంకితు డైన మురారికృత మైన అనర్హరాఘవము 

పూర్వరామాయణ వృత్తాంతముతో కూడిన నాటకములలో గోవ మైనది. తాను 

భవభూతి కంటె మిన్నగా రచింపవలెనను తలంపుతో నితడు తన (పతిభ 

నంతటిని ఇందు వ్యక్తము కావించి యున్నాడు. ఈతని వెదుష్యము శబ్ద పది 

జానము అపారమైనవి. తక్కిన నాటకముల వలె గాక పటిష్టమై వ్యాకరణ 

సిద్ధమైన రీతిలో వాయుట ఈతని _పత్యేకత. కావుననే “మురారేః తృతీయః 

సంథాఃశి ఆను సూకి ఏర్పడినది. వీరరస |పధానమైన ఈ నాటకము కథా 

పాత రసొచిత్యముల దృష్టితో కాక భాషా దృష్టితోడనే ఉన్నతమైనదిగా 
భావింపబడుచున్నది. 

కోయు శబ్లశాప్రు నిష్టాతా యే శీలిత నిఘంటవః 

తేషా మేవాధికారో స్తి మురారికృత నాటకే” 

యను చాటువు దీని విద్వ|దంజక త్యమును వెల్లడి చేయుచున్నది, ఇది (శవ్య 

నాటకముగ పరిగణింపబడుచున్నది. 

ఈ నాటకమున మాహిష్మతీ నగరము _పత్యేకముగ వర్షింపబడుటచే అది 

ఈతని నివాస స్థలమనియు, దానిని పరిపాలించిన ఆనంగుడను రాజుచే నిత 

డాదరింపబడెననియు భావింపబడుచున్నది. ఇతడు క్రీ, శ. 9వ శతాబ్ది 

పూర్యభాగమునం దుండినట్టు చెప్పవచ్చును. 

. రాజశేఖరుడు : ఇతడు బాలరామాయణము, బాలభారతము, కర్పూర 

మంజరి, విద్ధసాలభంజిక యను నాల్గు రూపకములను రచించిన (పసిద్ధాలంకారి 

కుడు. ఇతని బాలరామాయణము పది యంకముల మహా నాటకము. ఇందు 

రామాయణ కథ యంతయు సంగహముగ తెబ్పబడినది. ఇందలి నాయకుడు 

రాముడే ఆయ్యును ఇందు రావణ ప్యాతమున కధిక (ప్రాముఖ్య మీయబడినది. 
బాలభారతను కూడ సంపూర్ణ భారత కథతో కూడిన నాటకమై యుండనోపును. 
కాని అందలి రెండంకములు మాత మే లభించుచున్నవి. కర్పూర మంజరి 

(పాకృతమున రచింపబడిన సట్టకము. ఇందంకములు జవనికాంతరములని 

పేర్కొనబడినవి. శృంగార (ప్రధానమైన ఈ రూపకమున చండపాలుడను రాజు 

కుంతలరాజ పుుతియైన కర్పూర మంజరిని పెండ్లాడుట వర్ణింపబడినది. విద్ధసాల 
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భంజిక నాటిక, ఇందు నాల్గంకెము లున్నవి. ఇందలి కథానాయకుడు తిలింగ 

దేశాధిపతియగు కర్పూర వర్షడు. ఇతడు మృగాంక లేఖ, కువలయమాల ఆను 

సుందరులను వివాహమాడుట ఇందలి కథ. ఈతని కవిత్వము రసవంతము 

మృదులము నైనది, విద్ధసాలభంజిక యందు సమ్మగ నాటికా లక్షణములు గోచ 

రించునుః 

జయదేవుడు : (పసన్నరాఘవ నాటకమును (వ్రాసిన జయదేవుడు గీత 
గోవింద క ర్హయగు జయదేవునికంటె భిన్నుడు. మురారి ఆనర్హరాఘవము 
తరువాత అంతటి విఖ్యాతి గాంచిన దీ (పసన్న రాఘవము* ఈతనికి పిల్తమురారి 

యను (ప్రశస్తి కలుగుటకు ఈతడు శ్రాలిలో మురారి ననుకరించుటయే 
కారణము. (పొఢమైన రచనతో గూడిన ఈ నాటకమునం దేడంకము లున్నవి. 
జయదేవుడు క్రీ.శ. 12వ శతాబ్దీ యందలివాడు రసమయములగు పద్యములను 

రచించుటలో కల నైపుణ్యము వలన ఇతనికీ పీయూషవర్డ్షుడను బిరుదము 

కలిగినది. ఈతని చం్మదాలోకమను అలంకార (గ్రంథము అప్పయ దీక్షితుని 

కువలయానందమునకు మూలభూతమైనది. 

కృష్ణమికుడు : సంస్కృతనాటకములయం దొక వినూత్న పయోగము 

కృష్ణమ్మిశుని (పబోధ చందోదయము. ఇది సాంకేతిక రూపకము. 
ఆశ్వ ఘోషడు కూడ నిట్టి నాటకము నొకదానిని రచించియున్నను అడి ఆనుప 

లభ్యము. కావున అట్టి రకమునకు చెందిన వానిలో నిదియే పథమమని చెప్ప 

వచ్చును. ఇది ఆజంకముల నాటకము. అద్వైత మందణికిని సుబోధకము 

గావంచుట కె సరళమగు శైలిలో రచింపబడిన దృశ్యకావ్యమిది ఇందు 

దృశ్యత్వ మంతగా కోభింపకున్నను కవి కల్పనా చాతుర్యము [(పశస్తమై 

తత్పఖ్యాతి నినుమడింప చేసినది. 

కృష్ణమి చుడు (క్రీ.శ. 11 శతాబ్దియందలివాడు. ఇతని నాటకము నను 

కచించుచు వెలసిన అనంతరూపకములలో వేదాంత దేశికుని సంకల్ప నూరో్యో 

దయము పేర్కొనదగినది. 

పైని పేర్కొనబడిన నాటకములు స్కువసిద్ధములైనవి. ఇవికాక సంస్కృ 
తమున నింకను పెక్కు రూపకములు కలవు. ఏమైనను భాస కాశిదాసాదులతో 
నారంభింపబడి భవభూతి కాలమువరకును సముజ్ఞ్యలముగా సాగిన సంస్కృత 
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నాటిక వాజ్మా యము తదనంతరము కీణదశనొంది 12వ శతాబ్ది నాటికి నామ 

మా(తశేషమైనదని చెప్పవచ్చును. 

ఉపయు క (గ్రంథ నిర్లేశము. 
ణల a 

శ్ 

ల. 

లి, 

శీ, 

ర్, 

విజ్ఞాన సర్వస్వము సం. 6. విశ్వాసాపితి పేజి 255. 
జః 

It seems therefore, that even if the elements of Drama 
were present in vedic times there is no proof that 
drama in however rudimentary form was actually 

known. The Actor is not mentioned, nor does any 
dramatic terminalogy occur. There may have been 
mere connection between the dramatic religious 
ceremonies and the drama in embryo. History of 
sanskrit literature, by S.N Das Gupta and S.K. De 
1947. Vol No. 8.46.47, pages. 

భారతి జూన్ 1944. 

“నట నర్తక సంఘానాం గాయకానాం చ గాయతామ్ 

యతః కర్ణ సుభావాద 8 శుశావ జనతాతతః' 

వాలీ? కి రామాయణము 

A గచ్చ హన్యతే కొంసః। Bి కిం గతేన హతః కంసః 

Cc కచ్చధానిష్యతే కంసః అ. 8, 1 పొ. సూ. 26. 

6. కంసాద్యనుకారిణాం నటానాం వ్యాభ్యానోపాధ్యాయాః 

కంసానుకారీ నట$ 

సామాజికై : కంస బుద్ధ్యా గృహీతః కంసో భాషే వివక్షితః 

7. 

యి 8. 1 పా, 26 నూ. 

వ్యంజనాని పునర్నటి భార్యావద్భవంతి, తడ్యథా నటానాంస్ర్రీయో 

రంగ గతాయో యః పృచ్చతి కస్య యూయం కస్యయూయ మితి 
తంతంతవత వేత్యాహుః వువం వ్యంజనాన్యవి యస్యయ స్యాచః 
కార్య ముచ్యతే తంతం భజంతే. అధ్యా. 6. నూ 1. 



30. 

11. 

శీలం 

19. 

కిరి 

. విజ్ఞాన సర్వస్వము. విశ్వాసాహితి పేజి 285, 

. పోణంగి శ్రైరామ ఆప్పారావు. నాట్యశ్యాస్తము పుట 555. 

పోతుకూచి సు_బహ్మణ్య శా స్ర్త్రీ ఎ భాసమహాకవి. తిమ్మరాజు 

గారి అభినందన నంపుటి పుట 27. 

శిష్టా రామకృష్ణ శాస్త్రీ Andhra Dramatic Art, Page 149. 

నాట్యళా స్ర్రము-పుట 556. 

పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు. నాట్యశాస్త్రము పుట ర్ల్?. 



కె కావ్యములందు 

నాటకమునకు గల విశిషత 

నాటక వి 

ఆపారమనగు కావ్య నంసారమును సృజించు కవిని అపర | పజాపత్రి 

యనవచ్చును. ఇతడు కల్పించు సలూ విధములైన కావ్య వే శిల్పములలో 

నాటకము ఉత్తమముగా భావింపజడుచున్నది. భరతుని దృష్టిలో కావ్యమనగా 
నాటకొదియే. ఆతడు కావ్యమును. దృశ్యకావ్యపరముగనే నిర్వచించుటను]ేబట్టి 

రూపకమునకు అధిక [ప్రాముఖ్యము నొసగెననుట స్పష్టము. 

(శ్రవ్య కావ్యము అను పదమును బటి ఆది వినుటకును చదువుటకును 
యోగ్యమగునది అని తెలియవచ్చును. సఠన పాఠనయోగ్యమగు కావ్యమునకు 

దృళ్యత్వము-అనగా (పదర్శనానుకూల్యము, చేర్చబడుటచే ఆది రంగ స్థలమున 

(పదర్శింపజిడుట కనుకూలమై సొమాజీకులకు చర్మచక్షుర్లోచదరమై, (శవ్య 

కావ్యముల కంటె భిన్నమగుచు సాపిత్యమున (ప్రత్యేకస్థాన మ్మాకమించు 
కొన్నది. పూర్వ లాకణికులలో పలువురు నాటకము [పదర్శన యోగ్యమగుటను 

బట్టియే అది (శేష్టమగుచున్నదని స్పష్టము గావించిరి. వామనుడు తన కావ్యా 

లంకార స్యూతవృత్తిలో |పబంధములన్నింటిలో దళశరూవకము ,(శేష్టమనియు, 
ఆది చ్మితసటము వలె దర్శనీయ మగుట నలన సర్వ విషయములను నమ్మగ 

రూపమున  _పదర్శించుటకు _సమర్థమగుచున్నడనియు తెల్పియుండెను.2 

2. “చ్మితపటము దృళ్యమైనది-” అన్లే దశ రూపకమును దృశ్యమానమైనప్పుడే 
సమ్యగము కాగలదు. ఈ విశిష్టత వలననే దళరూవకమునకు (వబంధములందు 

ఆ_గస్టానము లభించెను. కావుననే 1. దశరూపకము [పబంధములలో ఉత్తమ 

మైనదనియు ౨. దృశ్యమానమగుటచేత విశేష సమ్మ్యగమైనదనియ క. ఈ 

దశరూపకము నుండియే కథా-ఆభఖ్యాయికా-మవికావ్యము లుద్భవించెననియు 
వామనుడు పేర్కొ.నెను.”3 భట్టతౌతుడు కావ్య కౌతుకమునందు [పయోగమును 
పొందని కొవ్యము అస్వాద్యమానము కాదని చెప్పెను. భట్టతాతుని శిమ్యడగు 
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అభినవగపుడు తన గురువు చెప్పిన దానిని సమర్థించుచు “ దృశ్యమానమగుట 

చేతనే కావ్యము రసవ త్రరమగుచున్నదని చెప్పెను.”* ఇట్లు లాక్షణికులు నాట 
కము పదర్శన (పదాన నుగుటవలననే రమ్యమగుచున్నదని స్పష్టము చేసిరి. 

- ట్ 

శవ్య కావ్యము మనోనయన గోచరము. ఇందు కవి హృదయస్థిత 

భావములను తన శబ ఘటనా చాతుర్యమున వ్య క్రమొనరించును. సహృదయు 

డగు పాఠకుడు ఈ శబ్ద సాహాయ్యమునకు తన భావనా పటిమను జతచేసి 

కావ్యము నందలి సన్ని వళములను లేక నాయకాదులను, మనమున [పత్యక్షము 

గావించుకొని వానితో తాదాత్మ్యము నొంది రసానందము ననుభవించును. వాక్య 

పదీయకారుడగు భర్తృహరి కవి యొనరించు వర్ణనా వై దగ్గ్యమున నాయకాదు 

లగు కంసాదులు సహృదయుని బుద్ధికి పత్యక్షము లగుదురని పేర్కొనెను. 

“శదోపహిత రూపాం స్తాన్ బుద్ద ర్విషయతాం గతాన్ 

(ప్రత్యక్ష నివ కంసాదీన్ సాధనత్వేన మన్యతే” 

ఇట్లు శ్రవ్య కావ్యము నందలి రామ ణీయకము ననుభవింప గల సహృడ 

యత సంస్కార విశేషమున మ్మాతము లభించును లోకము నందలి జను 
లెల్లరికి నట్టి సంసా రముండుటకు అవకాశము లేదు. కావ్యము నందలి శబ్బజాల 

మవగత మగుటకు పాండిత్య మవసరము. అది లేకున్న సంపూర్ణముగా కావ్యా 

నందము ననుభవించుట దుర్లభము కావున శ్రవ్య కావ్యము కావ్య [ప్రధాన 

పయోజనములై న రసానందోపదేశములను కొందజు జనులకు మాత్రమ 

ఆందింప గలదని తలంపవచ్చును. 

దృశ్యకావ్యము [ప్రవీణుడగు నటునిచే రంగముపై (ప్రయోగింప బడును. 

అతడు ప్యాతోచిత వేషభాషాదులను పాత స్వభావమును, తనయం దారోపించు 

కొని భావోచిత నటనము కావించును. ఇట్టి అభినయ చాతుర్యమున నటులు. 

నాయకాదుల వలె గోచరించి సామాజికుల కనుల ముందు |పత్యక్షమగుదురు. 
ఇట్టి ఆధినయమునకు తోడుగ రంగాలంకరణము, నృత్యగాన విశేషాడులు ఆల్ఫ 

బుద్ధుల గు వారికి గూడ అమితాకర్గకరముల గును, భాషా పరిజ్ఞానము తగినంత 

లేకున్న (శవ్యకావ్యము దరి కైన పోజాలము. భాష రాదని దృశ్యమును జూచు 

టకు వెనుదీయ నక్క_అలేదు. నటులు గావించు అభినయ సాహాయ్యమున 

దానిని అవగతము గావించుకొనుటకు యత్నించి సాఫల్యము పొందవచ్చును. 

(6) 
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(వదర్శింపబడు నాటకము పాండితీ ధనులకే కాక పామరులకును పరిణత 

బుద్ధుల కే కాక పరిమిత జ్ఞానులకును గూడ ఆనంద్యప్రదాయక మగుననటలో 

నాటకము బహు కళా నిలయము, ఇది రుచిరతరమ లగు లలిత కళ 

అన్నింటి టితో గూడి రమ్యతర మగుదున్నది. ఇది పద్య గద్యాత్మక మె యుండును, 

ఒకచో గానము కూడ న. కాన ఇందు కవితా సంగీత కళలు 

[పాధాన్యము వపవాాచునుం. సవ పథ రచనమునకు చిత్రలేఖన శిల్పకళ లుపయోగ 

పడును. ఇది ఆద్యంతము అభినయ పూర్వుకమగుట వలన నాట్య మిం దంత 

ర్భాగమై యుండును. ఇట్లు నాటకము ఒకే సమయమున సొమాజబికులకు లలిత 

కళ లన్నింటి వమాహార రూపమును చూవీ యానందము కలిగించుచున్నది. 
అందుచేతనే దానిని (Composite ar1) సమాహార కళ అని పేర్కొందురు. 
నాటకము ఆద్యంతము కేవలము పద్యమయముగనో, గద్యమయముగనో 

యుండక పద్యగద్యములతో కూడి యుండుట, సంభాషణ (ప్రధానమై యుం 

డుట, ఎడనెడ గేయములతో గూడి యుండుట మున్నగు లక్షణములచే చెవి 

ధ్యము కలిగి విసువు కలిగింపక ఏముఖులగు వారిని గూడ సుముఖులుగ చేసి 

విశ్వ శేయోదాయకమగు ఉపదేశము నందించును. 

నాటకము జసనులందటి కొజకు కు నిర్దేశింపబడిన కళ. నాట్యము “తంలో 

సర్వస్య నాట్యం భావాను కీర్తన ము” అని భరతుడు నాట్యుమును గూర్చి 

వించెను. “ఇందు ధర్మము, (క్రీడ, శమము, హాస్యము, యుద్ధము, వధ 

ఎన్నగు [తిలోకము లందలి జనుల సర్వ భావములు అనుకృతములగునని 

పేర్కొనెను.'*= ఇది సార్వజనికము. కావున దేశ కాల వయాస్తారతమ్యము 

లేక యెల్లరకును దృశ్యమానమై మిక్కిలి పీతకరమగుచున్నది. నాటకము 

సామూహికోద్యోగమున నొనగూడుచున్నది. కుక్ణయజుర్వేదము వాజసనేయ 
హిత ముప్పదవ ఆధ్యాయము నందలి ఒక వాక్యము నాటక పరిపూర్ణతను 

వై ంప చేయు సహయోగత్యము నిట్లు నూచించు చున్నది. 26 నాటకము నందలి 

eh గానాదికమునకును ఏరోదరు వపను. శృంగారాది రన నిర్వహణమునకును 

లువురు సహకరించి నాటక సమ్మగత్వమును సాధింతురు. (శవ్యకావ్యమట్లు 

కాక, ఒక్క కవిచే మాత్రము నిర్వహింపబడును. ఆతడు లోకహితము నొక 
అంశముగా గుర్తించినను. భాప త్మీవత అతిశయించినపుడు దానిసి పకటించు 

టయే |పధానముగ తలచును, కావున కవి మనోగతాభి పాయములు రుదింపని 
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పఠిత కావ్య ములందలి ఆలౌకిక రసానుభూతి నందుకానజూలడు. నాటక కవి 

యును తై. కమం కావించును కాని ఆ భావములను పా; [తల నోటనే (సక 

టింప వలయును, నాటకము*కు నివుణుడగు కవి, గుణ[గాహిణియగు పరిషత్తు, 

ఆమహ్హ్షాదక రమగు నితివ లఎత్తము దక్తులగు నటులు --- ము ఖ్యాంళములు” ఆని 

శ్రీహర్దుడు రత్నావళీ నాటికా |పస్తావనమున పేర్కొ_నెను. 

(౮ 

“శ్రీహర్షో నిపుణః కవిః పరిషద ప్యేషో గుణ(గ్రాపాణీ 

లోకే హారి చ వత్సరాజచరితం నాకే చ దకొ వయం 

వస్వేకె క మపీహ వాంఛిత ఫల (ప్రాస్తేః పదం కింపునః 

వ్ ద్భాగ్వ్యోపచయా దయం సముచిత: సర్వో గుకికానాం గణ: 

ఇట్లు నాటకమున కవితోపాటు మిగిలిక అంళములు అత్యంత 

| పాధాన్య వ వహించుచున్న వి. కవి నిపుణుడై నను మహ్యాద్యమగఏ వస్తువు 

లభింసవలెను. కవి నివుణుడై అత్యుత్త తమమగు వస్తువు నందించినను |పదర్శిం 

చుటకు కుశలులగు నటులు కావలెను. ఇవి అన్నియు నున్నను పదర్శనము 

నందలి గుణము నభినందించుచు సామాజిక గుణము లేకున్న పయత్న మంతయు 

వ్యర్థమగును. ఇట్టు నాటకము పలు అంశములను దృష్టిలో నిడుకొని రచింప 

బడుచుండును కావున బహుజన (పియమై యలరుటలో నచ్చెరువు లేదు. 

లోకమున. 'నాటకాంతం హి సాహిత్యమ్' 'నాటకాంతం హి క విత్యమ్” 

ఆను ఆభియుకోకుు లున్నవి. సాహత్యజ్ఞానము నభిలషించు వ్యక్తి. సత్కావ్య 

పఠనము గావించి, _గహణజ్ఞానము పరిపక్యమైన పిమ్మట నాటక పఠనమున 

కుప్మకమింప వలెను. నాటకము వరఠి_చి అందలి రనము నాస్వాదింప జాలుటకో 
అతని సాహిత్య కృషి సఫలమగును. నాటక రచనము గావింపగోరు వ్యక్తి 

పెక్కు. రచనలు గావించి రచనా దక్షత పడసిన తరువాతనే నాటిక రచన 

కుషక్రమింసవలెను. అనగా ఉత్తమ నాటకమును |గహించుటకును అధిక 
హం. 

కౌశల ముండవలెను. నాటక రచనా విధానము (శ్రవ్య కావ్యము కన్న 

మిక్కిలి క్హిష్టతర మైనదిగా కనిపించును. నాటక కవి (పఖ్యాతములగు రామా 

యణ పహ హా రడ వస్తువు గ్రహించును. కాసి అంద లి ఘట్టము 

లన్నియు (ప్రదర్శన యాగ్యములుగా నుండని కతమున నాటకోచితములగు 

ఆంశములనే (గహింఎచి వాని నాద్యంతము రన సమంచితముగ నిర్జహాంపవలెను. 
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దృశ్య నూచ్య విచారము నిశితముగా కావించి వస్తెక్యమిను ఘటింప యత్నింప 

వలెను. [శవ్య కావ్యములలో కూడ వ స్వైక్యమును పాటింప వలయును. కాని 
అందు దృశ్య సూచ్య విచార ముండదు. పురాణాదులలో (పధోన కిథతోపొటు 

నీతి ధర్మ తత్త్వ బోధకములగు నుపాఖ్యానములు కూడ గోచరించును. 

నాటకము సంభాషణాత్మకముగ సాగునట్టిది, కాన దాసికి సంక్షి ప్రత 

[ప్రాణము వంటిదనియు, (శవ్యకావ్య కవి వలె నాటక కవికి వర్ణన విషయమున 
స్వేచ్చ యుండదనియ మనము గుర్తించి యున్నాము. కాన నాటక కవి అనా 
వళ్యక వర్ణనములను పరిహరింపవలయును. ఒకచో తన భావ తీవ్రత నణచు 
కొనలేక అనవసర వర్గనము నారంభించిన ఆది (పదర్శశానుకూల్యమును గోలు 
పోయి అతని |పతిభకు లోప మొదవించును. నాటకము పరిమిత సమయమున 

పరిమిత రంగముపై (పదర్శింపబడవలయును. ఇది అతి దీర మైన ఎడ సామా 

జికులకు విసువు కలిగించును, అట్టి నాటక [(పదర్శనము నెడ నటులును 

వైముఖ్యము (_పదర్శించుట కవకాళము కలదు, కావున అర్జోపక్షేపకములను 

ఘటించుట అత్యంతావళ్యకము. భరతుడు నాటకమున అసభ్యములును జుగు 

పావహములు నగు అంశములు వర్ణనీయములు కావనియు, అది కుటుంబ 

సభ్యులందటితో కూడి చూచుటకు తగినదిగా నుండవలెననియు వివరించెను.” 

నాటకము [పతిభోసంపన్నుడు కవియొక్క కథా సంవిధానమును, పాత 

పోషణొచిత్యమును అభ్రిలషించునదియే కాని అతని (ప్రౌఢ శబ్ద ఘటనా సామ 
ర్థ్యము నంతగా కోరదు! ఏలయన ఇది (పదర్శన (ప్రధానమైనట్టిది. ప్రదర్శనము 

చూచు సామాజికుల కందలటిీకిని సుబోధముగ నుండవలెను. కాళిదాసాదుల నాట 

కములు సర్వ సామాజిక మనోరంజకము లై యలరుట కందలి సులభ సుందర 
మైన వైదర్శ్భి రీతియ నొక కారణము. (పొఢ నమాస నిర్భరములై న అనర్హ 
రాఘవాదులు (శ్రవ్య నాటకములుగ మాతమే పరిగణింపబడుచున్నవి. లలిత 

మైన శైలి నాటకమును రమ్యమొనరించు అంశములలో నొకటి. “సులభమైన 
భాష |వాయుట సులభము కాదు. భాష పౌఢ మనిపించుకొనుటకే దుర్చోధము 

లైన పదములతో కర్కళమైన ఒక శైలిని నడపవచ్చును. లలిత సులభమైన 

శిలి కవికి సహజముగ నుండవలసినదే కాని (ప్రయత్న సాధ్యము కాదు. 

ఆతిశయోక్తులతో మెరపించుట తేలిక. స్వభావోక్తులతో మెప్పించుట కష్టము. 
వాక్కునకు నిసర్లమైన |ప్రసన్నతా గుణము కల కవియే నాటక రచనమున 
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గ్ర లే కుపకమించుట మంచిది” తెలుగున ఇట్టి శెలిలో నాటకములు _వాసిన వారు 

తిరుపతి వేంకట కవులు. చ (ఈ 

నాటకము పరాయ కవితా గుణముచే నొప్పు (పకృష్ణ కళాఖండముం 
కావ్యములందును, కథాఖ్యాయికాదల యందును పాతల శీలస్వభావములనసు, 

తదితర వర్ణనాడులను కవి సయముగ నిర్వహించును. కాని రూపక కవి కట్టి 

అవకాశము లేదు. అతడు పాతలకు వాని స్వభావానుగుణములగు [పవర్తనముల 

నాపాదింపవళెను గాని ఆత్మ స్వభావము నారోవింపలేడు. వీలై నపట్ట పాతల 
చ్యారముననే 'అత డు స్వీయాభ్మిపాయములను వెల్లడింపవలేను. 

నాటిక కవి ఇతిన్భ త్తమున వ్యం గ్యముగా ధర్మోవ దేశము కావించు 

నావశ్యకత ఎంతేని కలదు. నాటక |పదర్శనమునకు కేవలము సంస్కాారులు, 

ఘండితులు మాత మే కాక పామరులు, నిరక్షరాస్యులు కూడ నరుడెంతురు. అట్టి 

వారు లోకవృత్తానుకరణమైన నాటకమున ధర్మమునకు గ్లాని సంభవించిన 

తామును ధర్మ పిమఖులై అధరశ్చై మార్గము నవలంబించుట కవకాశము క లదు, 

కావున నాటక మెల్లప్పుడును ఉదాత్త నస్తుకమై యుండవతెను. అనుదాత్త 

వస్తువు ఆదర్శపాయముగ నుండకుండుటయే కాక కావ్య పర మార్థమునకు 

భంగము నాపాదించును. 

ఇట్లు నాటకము నర్వాంగ సుందరమై సర్వ శేష్టముగ నెన్నబడు చున్నను 

అందుండి పదర్శనానుకూల్యామును తొలగించిన అది (శవ్యకావ్యముక టె 

ఉత్తమము కాకుండుటయ కాక దాని కీడు కూడ కాజాలడు. (శ్రవ్య కావ్యము 

స్వయంసంవూర్ణ ము. అంది కావ్యత్వము అన్యనిర పేత్షము. నాటక మెల్టప్పుడా 

ఇతర కళలసాయ మర్ధించుచు ఆ కళల సహయోజనము లేకున్న రాణింపదు+ 

(పదర్శన యోగ్యములు కాని నాటకములు (పచారము పొందజాలవు. శవ్యకావ్య 

కవి వర్ణించు ఆతి లోకోత్తరాంశములను దృశ్యకావ్య కవి రంగమున 1పదర్శింప 

లేడు. సహృదయుడు విద్వాంసుడు నగు పాఠకుడే శవ్య కావ్య పఠనమున 
కుద్యమించును ఈతడు రసజ్ఞుడు. కవి వలె సరస హృదయుడు. కవి తాసౌక 

కల్పనామయ జగమున విహరించుచు అద్భుత పాతాడికములను సృజించి, వర్ణనా 

చైదగ్ధ్యమున వానినె కావ్యమున పదర్శించును. కావ్యమును పఠించు భావుకుడు 

కవి భావనా ప్రపంచమున తాను (పవేశించి అందలి ప్నాతాదికములను (పత్యత 



థర 

మలుగ భావించి, ఆనిర్వచనీయానందము ననుభపిందును. నాటికొమున అథి 

నయ నూచన లెన్ని కావించినను నాటక కర్త (శ్రవ్య కార్యక ర్హవలె పాతల 

మూ రులను శీలములను, సన్ని వేళ సామ[గ్యమును. సంపూగ్తమగ చితింహ 
జామలో మ en 

లేడు. పూర్యాంధ కవులు తమ శావ్యము లందు నూడ్మాతినూత్మ విషయము. 

లను కూడ సమలముగ వర్ణించి సర్వ (ప్రపంచమును నకల మానవావస్టా 
a 

(పవృత్తులును (ప్రత్యతీము చెయగల్లిరి. 

(దౌపదిని వెంజడించు కీచకుని కనుగొనిన ఖీముని చితో దేకమును 

తిక్కన రసోదిత ళబ్దజాలముచే నిట్లు వర్ణించెను. 

చ “కనుగొని కోప వేగమున, కన్నుల నిప్పులురాల నంగముల్ 

కనలగ సాంద్ర ఘర్మ సలిలంబులు (గమ్మ నితాంతదంత పీ 

డన రట దాస్య రంగ వికట భ్రుకుటే చటుల (ప్రవ్య త్తన 

రన ఘటనా (ప్రకార భయద స్పురణా పరిణద్ద మూ_ియె. 

(విరాట, 2.138) 

ఇచట భీముని హావ భావములు చక్కగా వర్ణింపబడి అతనిమూ ర్రిని 

పఠీతల యెదుట నిల్చుచున్నవి. ఇట్టి వదెస్సుట భావములను రంగస్థలము వె 

అభినయించి సొమాజికుల కటి న్ఫూం్డి కలిగింపవలెనన్న నటు డపారమః 

నటనా సామర్థ్యము కలిగియుంత వలేను. 

శోతన భాగవతమున (శ్రుమన్నారాయణుడం గజేందుని ముర విసి 

ఆపన్న పసన్ను డై అతనిని రక్షింప నరుజెంబిన సన్ని భశ మును చక 

చీ(త్రము వలె చూపించి యున్నాడు. 

సిరికిం జేప్పడు, శంఖచ(క్రయగముం వేదోయి సంధింపడే 

పరీవారంబును జీర డ్మభగపతిం బన్నింప డాకర్ణి కాం 

తర థమ్మిల్లము చక్క_నొ తడు వివాద (ప్రోల్చిత శీకుచో 

పరి చేలొంచలమైన వీడడు గజ ప్రాణావనోత్సాహియై” 



క్త 

లూ తె సంభమము గనిన లచ్మీ దేవి హృదయ మిట్లు తడబడుచున్నది. 

ఆడి గెదనని కడువడిజను 

ఆడిగినదను మగుడనుడుగడని నడ యుడుగున్ 

'వెడవెడ చిడిముడి తడ బడు 

నడుగిడు నడుగిడదు జడిమ నడుగిడు వెడలన్ 

'అప్పటి ఆందోళనకు తగిన వర్షనములతో కూడిన శబ్దములను పోవా 

ఇంచిన కవిప్రతిభ కిది తార్కా ణము, తెనుగు భాష తెలియని వానిక్రనను, 

కద్యమునందలి “డి కార పునరావృతిచే నం దేదో ఆందోళన యున్నదని 

క శ్రమగును. ఇట్టి కమనీయ భావరూప స్ఫూర్తిని దృళ్యకావ్యము లం దభినయ 

చే నుజ్బా వ్. కష్టసాధ్యము. ar eA . 

మె విధముగ రూపకమును కేవల పఠనీయముగా (భవ్యముగా) బరి 

కించిన అది మిక్కిలి ఆసమ్మగముగ గోచరించును. (శ్రవ్యము డానికి గల 

స్వాతం త్య లక్షణముణే దృశ్యకావ్యముకన్న మిన్నయని భావింవదగి 
యున్నను నాటకము రంగ స్థలమున (పదర్శిత మగుబ, నటుల అకార 

చేష్టాదులు, అభినయ స'గీతములు రంగస్థల వాతావరణము మున్నగు వానిచే 

అందజిని ఆలౌకిక జగమున (పవెశ పెట్టి (శ్రవ్య కావ్యము కన్న ఆధిక్యమును 

సాధిందును. 

నాటక ప్రయోజనము 

భరతముని నాట్య శాస్త్రమున నాట్యోత్ప లికి కారణముల నిట్టు విక 

ఉంచెను 

కేతాయుగమున వ్లైవన్వత మన్వంతరారంభమునే యుగనంధిలో, 

జంబూ డ్వీపవాసులు గ్రామ్య _పవృత్తికి లోబడి, అధర్మ వర్తనుల్దై చరించు 

చుండ ఇందుడు లోకపాలురతో గూడి [(బ్రహ్మాకడ కేగి [పజఅను స్వధర్మ 

చిరతులుగ కావించు దృశ్యము, [శవ్యమునగు (కీడసీయకము శొక దానిని 

సృజింపుమని _పార్ధించెను.9 
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దానికి బ్రహ్మా యుడజడి, సమాధిగతుడై నాల్గు వేదములను స్మరించి 
బుగ్వేదము నుండి పాఠ్యమును, సామవేదము నుండి గీతమను, యజుర్వేదము 
నుండి అభినయమను అధర్వ వేదము నుండి రసమును [గహించి పంచమ. 

వేదముగ నాట్యమను సృజించి,19 ఈ నాట్యము ధర్మార్ధ (పతిపాదకము, ఉప 
దేశ సహితము భావిజన మార్గదర్శకము, సర్వళాస్తాార్ధ సంపన్నము, సర్వ 
శిల్ప [పవర్తకము,!1 అగునని నాట్యత త్వమును వారికి తెలిపెను. ఇందాదులు 

నాటకము సార్వవర్ణికమగునట్టు కోరుట గమనింవదగియున్నది.!2 వారు 

నాట్యము సర్వవర్ణముల వారికి నాస్వాద్యయోగ్యముగ నుండవలెనని ఆశించిరి* 

ఇది నాట్యోత్పల్తి గాథ. ఈ గాథను చారిత్రక దృష్టితో కొంచిన డా॥ దశరథ 

కీరయూ తమ “హిందీ నాటక్ ఉద్భవ్-జౌర్ వికాస్” అను [గంథమున నాట్యము 

వర్గ వర్గ విభేదములను ఖావి భారతీయులందరిని ఒకే కడ సమావేశవటిచి 
సమైక్యము గావించుటకు తోడ్పడన కళ యని పేర్కొనెను. భరతుడు అనాదిగ 
(పచలితమై వచ్చుచున్న ఆర్య-అనార్య విభేదమును బాపి ఏకత్వము సాధింప 
నెంచి నాట్య శాస్త్రమును రచించినట్టుగా భావింపవచ్చును. ఇందాదులు క్రీడ 
నీయకము నాశించుటయు బహ్మ “వినోద జననం లోకే నాట్య మేతడ్ 

భవిష్యతి” అని పేర్కొనుటయు నాట్యముయొక్క వినోద (పాధాన్యమును 
స్పష్టము చేయుచున్నవి. దళరూపక క ర్రయగు ధనంజయుడు ఆనందమే రూపక 
(ప్రధాన పయోజనమని నుడివెను.13 నంస్కృత నాటకములందు విషాద 
రూపకము లుద్భవింప కుండుటకు నాటకముల వినోద (పాధాన్యముకూడ నొక 
కారణము. నాటక [(పదర్శనము గాంచు జనులు (పదర్శనము ముగిసిన పిదప 
నైరాశ్యము నొందరాదను తలపుతో పూర్వులు నాటకముల నన్నింటిని నుఖాం 
తముల గావించిరి, అత్యంత విషాద రూసమున వెలయవలసిన ఉత్రర రామ 
చరితమును గూడ భవభూతి శమపడి సుఖొంతముగా మలభెను. పూర్వ లాతణి 

కులు 'మంగళోంతాని, మంగళ మధ్యాని, మంగళాదీని కావ్యాని' యని కావ్యము 
మంగళమయమై యుండవలెనని నిర్దేశించిరి. నాటకము సర్వమానవాభ్యుద యము 
చెకూర్చవలెననుటయే దీని ముఖ్యో దేశము. పాణిని మహాభాష్యమున కానవచ్చు 
'కంస వధ” 'బలిబుధనము” విషాదాంతములుగ పేర్కొ నబడుచున్నను అవి 
వధాంతములేకాని నిషాదాంతములుకావని డా. దిపాకర్ణ వెంకటావధానిగారి యభి 
[పాయము, ఏలన కంసుడు మున్నగువారు ఉదా త్తగుణో పేతులు కారు, ఇట్టేవారి 
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వధ ధర్మమునకు లభించు విజయముచే, సామాజికులకు సంతసము నాపాదించు 

నదియే కాని విచారము కిలిగింప చేయునది కాదు. 

నాటకము వినోదమును కలిగించుచునే హితమును ఉపదేశమును నమ 

కూర్చును. ఆది దుఃఖార్తులకు ధర్మోవదేశమును (శమా రులకు వినోదమును, 
తపన్వులకు శమమును ఒసగుచు, ఆయా కాలములందు వి కాంతి జనకమై విల 

సెల్లును 14 నాట్యము నానాబావోప సంపన్నము, నానావస్థాంతరాత్మకము, సస 

ద్వీపానుకరణమునై యుండునట్లు నిర్మించితిననియు, నాట్యమునం దేది గోచ 
రింపడో అది జ్ఞానము కాదనియు, శిల్పము కాదనియు, విద్యగాని కళగాని 

కర్మముగాని యోగము గాని, కాదనియు భరతుడు నుడివెను.15. భరతు డిట్టు 

. పేర్కొ నుటను బట్ట నాట్యముయొక్క సర్వతోముఖ (పయోజనత్యము వెల్తడి 

యగుచున్నది. | 

భరతునిచే (పతిపాదింపబడిన నాట్య శాస్త్రము భాసాది మహానాటక 

కర్తల నవనవ ,(పజ్ఞాపాటవమున పరిపుష్టమగు దీప్తి నొందినది. కాళిదాసు 

నాటకము మానవులకే కాక, దేవతలకును చాకుషకతువని పేర్కొ_నెను. 
ఇందు విభిన్న రసములు, వివిధ మానవ స్వభావములు చితీక రింవబడుననియు, 
నాట్యము భిన్నరుచులు కలిగన మానవులందటికిని ఆనంద |పదమగు ఏకైక 

సాధనమనియు ఆతడు వివరించెను. 

నాటకము జ్ఞానము నొసంగెడు పాఠశాల వంటిది. ఇంచు కేవలము 

కథాసౌందర్య మొక్క టే కాక్క కవిత్వము, నృత్యము, సంగీతము, శిల్పము 

మున్నగు ఇతర కళలు గూడ ను.డును. ఆది కాలమున కరనిపోయిన [పాచీన 

సభ్యతా సంస్కా రములను ఆనాటి వాతావరణమును, వేషభాషాదులను, సామా 

జికులకు (ప్రత్యక్షము కావించి, వర్తమానసమస్యల కొక మార్గదర్శక మై 
నిలుచును, మమ్మటుడు పేర్కొనిన కాంతాసమ్మిత మైన ఉపదేశము16ర నాటక 

మున సులభముగ సాధింపబడుచున్నది. సరళ సంభాషణలు, ప్యాతోచిత 
వేషములను ధరించిన నటుల అభినయము ఆను వానిచే నది కాంత యొక్క 

ఉపదేశము వలె పఠితను న్వధర్మ నిరతుని గావింప జాలును. ఇట్లు ఉవదేశ 
యు క మైనదగుటవలననే జైన బౌద్ధ, మతానుయాయులు కూడ ధర్మ |పచార 
సాధనముగ నాటకము నుపయోగించుకొనుట సంభ వించినదిం 

(7) 
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నాటకము నుఖాంతమే అయినను అందు కథామధ్యమున కరుణ రస 

[పపూరములగు సన్ని వేశమలు మానవులు పొందు దుఃఖమును కూడ నూచించి 

అట్టి దుఃఖమునకు మనుజుడు వివకుడు కారాదనియు, అట్టివి జీవనమున 

సహజములనియు, వాని నెదుర్కొని వారు సుఖమును బడయవలెననియు 

హెచ్చరించును. 

భరతుడు రూపకము రస|పధానమనియు “విభావానుభావ సంయోగము 

వలన రన నిష్పత్తి కలుగుననియు” నుడివెను. నాటకము నందలి రసమును 

ఎన్వరెట్లు అనుభ వింతురను విషయమున అభి పాయఖేద ములున్నవి, ఆవంద్ 

వర్గనుని అభివ్య క్రి వాదము వీనిలో విశిష్టమై యుప్పుచున్నది. అతడు వేదాంత 

తత్తజ్ఞులు కూడ నంగీకరించిన “వాసనయే' రసాన్వాదమునకు ముఖ్య సాధన 

మని వివరించెను. అభివ్య క్రి యనగా ఉన్నదే వెలువడుట. సహృదయుఐలందు 

వాసనారూపమున నున్న రత్యాగి భావములను విభావాదులు వ్యక్తము చేయు 
ననియు, అట్టు వ్యక్తములైన స్థాయి భావములే రసములగుననియ అతడు 

వివరించెను. సవాసనులైన సామాజికులే రసాస్వాదము గావింవగ లరని అతని 
అభి|పాయము.17 ఇట్టి రసానుభూతి నాటకమున సంభవమైనంతగా ఇతర కావ్య 

రూపములందు కాదనుటకు వివతిపత్తి యుండదు. నాటక [(పదర్శనమున 

సామాజికుడు (పత్యక్షమలై గోచరించు పాతాదికములతో త్వరితముగ తాదా 
త్మకము నొంది అఖండానందము ననుభవించును. ఆతడు కనులతో దృశ్య 

మును తిలకించును. |శవణములతో భాషణముల నాలకించును అతని మనస్సు 

వినెడి కనెడి సంఘటనములచే [పభావితమగును. 

కేవలము నుభాంకములగు నాటకమలే కాక విషాదాంత నాటకములు 

కూడ ఆనంద(పదములే ఆని అరిస్టోటిల్ నుడివెను.18 పాశ్చాత్య సాహిత్యమున 

మోవాంత విషాదాంతనాటకములు రెండును మిగుల | పచారము నొందుచున్నవి. 

మనము కరుణరసాత్మక ములగు నాటకములను గూడ చూడ నువ్విళ్ళూరుదుము. 

అట్టి నాటశములను చూచునపుడు కనులవెంట కారెడి నీరు ఆనందబాషృము 

లేయని చెప్పవచ్చును. ఇట్టి నాటకములు చూచునపుడు హృదయము కరిగి 

కనుల వెంట నీరై _పవహించును. విషాద నాటకములు నిజముగ విషాదమునే 
కలిగించిన మనము వానిని తలంపనై న తలంపము. లోకమున సహజములగు 
సుఖ దుఃఖాొదులు కొవ్యమున సర్జితము లెనప్రడు అలౌకిక విభావములై ఆనం 
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దమునే కలిగించును. కావ్యశిల్ప మేదైనను అలౌకిక మగుటచే అందలి సుఖ 

దుఃఖాదులు రెంటి వలనను ఆనంద మే సమకూరును. 

ఇట్టి రస నిర్భరమగు దృశ్య కావ్యమును చూదునపుడు సొమాజికుడు 

సుఖదుఃఖాది నై జభావములను సంపూర్ణముగ మజచి [బహ్మానందము నొందును 

లౌకిక (వవృత్తిని వీడుట వలన రాగద్వేష మాలిన్య రాహత్యమును బడ యును 

ఆతడిట్టి ఆనంద నిమగ్నత్యమున తాను చూచు విషయముతో నేకీభావము 

నొందును. ఇట్టి రసానుభూతి నొందిన మనస్సు శాశ్యతమగు నిట్టి ఆనందము 

నక్రై పదేపదే ఉవ్విళ్ళూరును. శాశరఇతమగు నిట్టి ఆనందమును బడయగోరుటయే 

ముముకుత్వము, ఇట్లు నాటకము లౌకిక (ప యోజనమునకేకాక పారలౌకికా 

నందమునకు కూడ బాట వేయుచున్నది. 

ఉసయు క్త (గ్రంథ నిర్లేశము ; 

1. మృదు లలిత పదాఢ్యం గూఢ శబ్దార్థహేనం 

జనపద సుఖ బోధ్యం యుక్తి మత్ నృత్య యోజ్యం 

బహుక్ళత రస మార్గం సంధి సంధాన యుక్తం 

స భవతి శుభకావ్యం నాటకం ( పేక్షకాణామ్. 

Ll. అధ్యా. £6 న 

నిం నందర్భేమ దశభూపకం 

(శేయః, తద్ది చితం చితపటవ 

ద్విశేష సాకల్యాత్ తతోన్యభేదక్ష ప్తి: 

వప. ఆధి, లివ అధ్యా 80-82, 

8. శ్రీ పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు. తెలుగు నాటక 

4, “కావ్యం తావ న్ముఖ్యతో దశరూపాత్మక మేవ. త్యతహి 

ఉచితైర్భాషా వృత్తికాకు నై పథ్య (పభృతిభిః పూర్యతే రసవతా” 

అభినవ భారత 1. భా. వుట 291, 



ర్ని 

5, కంచి ద్ధర్మః కది (త్కీడా కరచి దర్భః క్యచి చ్చమః 

క్వచి ద్ధాస్యం, కరచి ద్యుద్ధం క్యచి తా-మః, క్వచిద్వధః 

ధర్మో ధర్మ 1పవృతానాం కామః కామాప సేవినాం 

నాట్య వేదము, నాట్యఫలము - 86 న. అధ్యా. కీ. 

6. నృతాయ సూతం గీతాయ శైలూషం, ధర్మాయ సభాచరం మొద. 11, 

7. ఏవంవిధం భవే ద్యద్యత త్త దంగే న కారయేత్ 

పితాపుత స్నుషా శ్వశూ దృశ్యం యస్మాత్తు నాటక మ్ 

తస్మా దేతాన సర్వాణి వర్ణనీయాని యత్నతః 

నా. కా 22 అ. 228, 299 శ్లో. 

8. నానార్థ శబ్ద తౌల్యేన పరాంచోయే రసామృతాత్ 
స్ ల కవీం[దాణా మర్హంతి న పునః కథామ్. 

అయి. 

విద్యాం 

నాట్యదర్పణము. 1. వివే, 6వ క్లో. 2కి పుట. 

9, మహేం[ద _పముఖై:ః దేవై రుక్తః కిల విశామహః 

కీడనీయక మిచ్చామో దృశ్యం |శవ్యం చ యద్భవేత్. 

10. జ[గాహ పాఠ్యమ్ బుగ్వేదా త్సామేభ్యో గీత మేవచ 

యజుర్వేదా దధినయాన్ రసా నాధర్వణాదవి 

నా, కా, అధ్యా 1. డ్లో. ¢ Aye 

11, ధర్మ్య మర్ధం యశన్యం చ, సోపదేశం ససం గహమి 

భవిష్యతశ్చ లోకస్య సర్వుక ర్మానుదర్శక ము 

నాట్యాఖ్యం పంచమం వేదం సేతిహాసం కరో మ్యహమ్,” (నాకా) 

12. న వేద వ్యవహారోఒ యం సం|శయః శూ దజాతిషు 

తస్మాత్సృ జాపరం వేదం పంచమం సార్వవర్ణిక మ్. (నాట్యశాస్త్ర ము) 

18, ఆనంద నిష్యందిషు రూప కేమ వ్యుత్పత్తిమా తం ఫల మల్పబుద్దిః 

యో పీతిహాసాదివ దాహ సాధు స్తమ్మై నమః స్వాదు 
పరాజ్మువాయ. దశరూపకము. (ప 1.ళ్లో 6. 



14. 

సేల్ 

16. 

17. 

18. 

58 

హితోపడేశ జవను ధృతి [కీడా సుకావికృత్ 

ఏత్మద సేష్కు భావేమ, సర్వకర్మ ,కియా స్వథ 

సర్వోపదేళ జననం నొట్యం లోకే భవిష్యతి 

దుఃఖారానాం (శవారానాం శోకారానాం తపస్వినామ్ 

విశ్రాంతి జనమ్ కాలే నాట్య మేత దృవిష్యతి 

ధర్మ్య్యం యళస్య మాయుష్యం హితం బుద్ధి వివర్భనమ్ 

లోకోపదేశ జననం నాట్య మేతద్ భవిష్యతి నా.ళా. ఆధ్యా. 1. 

న తత్ జ్ఞానంనత చ్చిల్పం న సా విద్యాన సా కళా 

నస యోగో న తత్కర్మ నాట్యే౬ స్మి న్యన్నదృశ్యతే 
సర్వ శాస్తాాణి శిల్పాని కర్మాణి వివిధాని చ 
సప్త ద్వీపానుకరణం నాట్య మేత దృవిష్యతి నాకా, ఆధ్యా. 1. 

కావ్యం యశ సేఒర్థకృతే వ్యవహారవిదే శివేతరక్ష్షతయే 

సద్యః పరనిర్వతయే కాంతాసమ్మితత యో ప దేశ యుజే 

సవాసనానాం సభ్యానాం రసస్యాస్వాదనం భవేత్ 

అన అర అక జర అట 
నిర్వాసనాస్తు రంగాంత 8 కాష్ట కుడ్యాళ్మ సన్ని భాః 

Tragedy excites the emotions of pity and fear and by 
the act of excitation affords a pleasurable relief. 
న్. H, Butcher. Translation of Aristotl®s the Poetics. 

Page 245. 



4, ఆంధ్ర వాజ్య యమునందలి 

కతల. పద్ధతులు 

ఆంధ వాజ్మ యమున నన్నయ ఆదికవిగా పరిగణింప బడుచున్నాడు. 

అతనికి పూర్వము కూడ కొన్ని కావ్యములును, పాల్కుు రికి సోమనాధుడు 

పండితారాధ్య చరిత్రమున పేర్కొన్న పదముల వంటి రచనలును ఉండెనని 

ఊహించుట కవకాశమున్నది. కాని అవి ఏవియు ఇప్పుడు లభించుట లేదు. 
కాగా పాజ్బన్నయ యుగమున మనకు గోచరించు వాజ్మయమంతయు శాసనా 
త్మకమైనట్టిదే. ఈ శాసనములలో కొన్ని గద్యమయములు, మజికొన్ని పద్య 

మయములుు, కొన్ని గద్యవద్మ్యోభయ రూపమలనె యున్న”. ఇవి _పాయిక 

ముగా రాజులు, ధనవంతులు, మం|తులు మున్నగు వారు (బాహ్మణులకు దైవ 

ములకు, దేవాలయములకు నిచ్చిన దానములను నూవబించునవి అగుటచే విషయ 

[ప్రాధాన్యము కలవే కాని సాహిత్య వాచ్యములు కాజాలవు. అందుచేత ఆంధ 

మున మొట్టమొదట ఉదాత్తమైన కథతో గూడి, లాక్ష్షణి*మైన భాషలో వాయ 
బడిన నన్నయ భారతమే ఆది కావ్యముగను, నన్నయయే ఆదికవిగను భావింప 

బడుట సంభవించినది. | 

ఆంధ వాజ్మయమునందలి [పజమ యుగము పాజ్నన్నయ యుగము. 

రెండవ యుగమును పురాణ యుగమనియేకాక కొందు భాషాంతరీకరణ 

యుగమనియు పేర్కొనుచున్నారు. అందు కపుడు వెలువడిన కావ్యములలో 

పెక్కు. సంస్కృతము నుండి అనువదింపబడినవగుటయే కారణము. అపుడే 

కాక _పబంధ యుగారంభము వజకును అనగా మూడవదియైన శ్రీనాధ యుగ 

మునందు కూడ అనువాదములే ఎక్కు వ కనబడుచున్నవి. తరువాత సైత మను 

వాదము లసలు లేకపోలేదు. కాని వాని సంఖ్య తక్కువ. ఆధునిక యుగమున 
మాతము నాఓక వాజ్మయము మరల ఆనువాదముల తోడనే ఆరంభ మెనది. 

ఆం(ధమునందలి అనువాదములను కథానువాదములు, థావాను 

వాదములు, పదానువాదములు అని సూూముగ మూడు విధములుగ విభజింప 



క్5 

వచ్చును. కథానువాదములనగా మూలమునందలి కథను మా(తము మార్చ 

కుండ అందలి భాగములను కొన్ని చోట్ల యథాతథముగ ననువదించియు, 

కాన్నిచోట పెంచియు, కొన్నిచోట్ల సంకేపించియు, కొన్నిచోట్ల జాచిత్య 

పోషణ 3 ఇంచుక మార్చియు, కావించిన రచనలు, ఈ కథానువాద పద్ధతికి 

కవితయము వారి ఆం[ధ భారతమే సముచితమైన ఉదాహరణము. భావాను 

వాదములనగా మూలమునందలి కథను, భావములను కూడ నన్ని హితముగ 

అనుసరించుచు, క్వాచిత,. ము మా|తము న్యల్బగులె న మారులు కావించుచు 

వ్రాయబడిన రచనలు. శ్రీనాథుని నైషధాంధ్రీకరణ మిందులకు నిదర్శనము, 
వదానువాదములనగా మూలమునందలి కథను భావములను పదములను కూడ 

విడువకుండ, అతి సన్నిహితముగ అనుసరించు రచనలు, ఆధునికాం[ధ 

యుగమునందలి నాటకానువాదములు ఈ పద్ధతికి నిదర్శనములు. ఈ మూడు 

పద్దతులలో కథానువాద విధానమున కవుల స్వాతం(త్య మధికముగా గోచరిం 

చును, భావానువాద విధాననున మూలానుసరణ మెక్కువ; స్వాతం త్యము 

తక్కువ, పదాబివాద విధానమున స్వాతం(త్య ముండనే యుండదు. ఉన్నను 
మిక్కిలి ఆరుదు. తివిధమైన ఈ విభజనము స్థూలముగా చేయబడినద గుటచే 

వీనిలో నొకదానియం దింకొకదాని లక్షణములు కూడ కొన్ని యెడల కనబడ 

వచ్చును. 

రాజరాజు నన్నయను వ్యాస రచిత భారతమును తెనుగున రచింప్పమని 

కోరుచు 

క. జననుత కృష్ట దపా 

యనముని వృషభాభిహిత మహాభారత ఇ 
ద నిభాపితార మేర్ప్చుడం చెను 
ఠా (<3) 

తున రచియింపు మధిక ధీయు క్తి మెయిన్. 

(8 మ్ 1-16) 

అని తెల్సి యుండెను, నన్నయ “బుద్ధి దాహం వికమమున దుర్గమార్థ తాలి 

గౌరవ భారత భారతీ సముదము దజీయంగ సీదను విధాతృనకై నను నేర 

టోలునే”' (ఆ. ప. 1.19). “ఆయినను డేవా, సీ యనుమతంబున, విద్యజ్ఞనం 
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బుల య జేసినా నేర్చువిధంబున నిక్కా వ్యంబు రచియించెద 

నని” (ఆప 1-20) భారతము రచించుట కారంభించెను. రాజరాజు నన్నయను 

కృష్ణద్రైపాయన ముని వృషభాభిహిత మహాభార త బద్ధ నిరూపితార్థ మేర్పుడు 

నట్టుగా భారతమును రచింపుమని కోరియుండెనే కాని భన పల అను 

వాదము చేయమని కోరియుండలేదు. నన్నయయు, ఇక్కావ్యంబు రచించెద 

నని పల్కుటలో సంస్కృతమున ఇతిహాసమైన ఆ మహాగంథమును కావ్య 

ముగా రచింపబూనినట్లు గోచరించుచున్నది. తిక్కన కూడ భారతమును అను 

వదించెదనని చెప్పక “అమ్మ హాకావ్యంబు నర్భంబు సంగతంబు చేసెదినని తెల్సి 

యుండెను, అంతమున నొతడు 'వ్యాసమునీం దు సార కరుణాతిశయంబున 

ఖార తార్ధముద్భాసిత మైన యిట్టి నుతభాగ్యునకున్ సక లాగమార్థ సంవాసన 

మావహిల్లు జనపంక్తులు కీర్తన సేయ” (స్వర్గా, ప. $క్సినని (వాసిన పద్యమును 

బట్టి సంస్కృత భారతమునంద లి యర్థము వ్యాసుని దయవలన నెవరి కుద్నాసిత 

మగునో వారికి సక లాగ మార సంస్కారము కలుగుననియు. వారిని జనులు 

క్రీ ర్తింతురనియు తెలియుచున్నది. తరువాత ఎక్టాపెగ్గడ నన్నయ తిక్కనలను 

“వ్యాసముని _పణీత పరమార్థము తెల్పగ జేసినట్టి యబ్ఞానన కల్పు” లని _పళం 

సించెనే కాని భారతమును అనువదించి యుండిరని చెప్పలేదు. అరణ్యపర్వ 
శేషాంతమున నతడు 'నన్నయ భట్ట మహాక వీం|దు సరస సారస్వతాంళ (పళ సి 
దన్ను (జెందుటయు” (౪. ప. 469) “తత్కవితా రీతియు( గొంత దోప 

తదచనయ కా (అ.ప. 470) నారణ్య పర్వశేషమును పూరించి"నట్లు తెల్పి 

యుండెను. దీనిని బట్టి అతడు నన్నయ మార్గమునే అనుసరించెననుట స్పష్టము. 

ఇట్లు కవి తయము వారు వ్యాస రచిత భార తార్థమును వెల్లడించుటకు యత్నిం 

చిరే కొని, దానిని యథాగథ్రముగా అనువదించుటకు పూని యుండలేదు. మటియు 

సంస్కృత భారతము సకలాగమత త్ర్వసార సాగరమని చెప్పదగిన మహేతి 
హాసము. దానిని కవిత్రయము వారు కేవలేతిహాసముగా కాక, ఇతిహాస కావ్య 

ముగా రూపొందించినట్లు తెలియవచ్చును. వ్యాసునిది పౌరాణిక నై తిక దృష్టి. 

ఆత డవకాళము లభించినపుడెల్ల ధర్మనీతి త త్వ్వములను (పపంచించుటకు 

యత్నించెను. కవితయము వారికి కూడ అట్టి దృష్టి కొంత లేకపోలేదు. కాని 

వారు దానికి కావ్యత్వ దృష్టినికూడ జత చేసిరి. ఈ దృష్టి భేదమే ఆంధ్ర మహా 
భారతము శేవలానువాదముగా కాక ఒక స్వతంత్ర మహాకావ్యముగ ప్రతిభా 

సించుటకు కారణమెనది. 



ర్ 

నన్నయ భారతాంధ్రీకరణమునం దవలందించిన పద్ధతినే తిక్కునయు, 

ఎజ్జనయు కూడ నవలంబించిరి. వారే యననేల? మారన భాస్కరాదులు, కేతన 

కూడ కొంచెమించుమించుగా ఆ పద్ధతినే ఒజ్జబంతిగా (గహించిరని చెప్ప 

వచ్చును. కవ్మితయము వారి ఆనువాదమును పరిశీలింప నం దీ[కింది రీతులు 

కనిపించును. వానిని వివరించుచు స్పష్టతకై ఒండు రెండుదాహరణములు 

మాత మొసంగెదను. 

1. మూలమునందున్న కొన్ని భాగములను కవ్మితయము వారు పూ రిగా 

విడిచి వైచిరి. అందు కవి అఆనౌచిత్యమయములుగా గోచరించుటయో, తత్త్వ 

విషయ (ప్రచురమలై యుండుటయో |పధాన కథతో సన్నిహిత సంబంధము 

లేని వగుటయో కారణమై యుండును. సంస్కృత భారతమున మూడవ అధ్యా 

యములో థౌమ్యుని శిష్యులైన ఉపమన్యువు, అరుణి, వేదుడు అను వారి వృత్తాం 
తములు చెప్పబడినవి, ఇందలి వేదునే నన్నయ వైలుడని పేర్కొనెను. 

ఉదంకు డీతని శిష్యుడు. అతడే జనమేజయునకు సర్పయాగ బుద్ది పుట్టించి 

యుండెను. ఈ విధముగా నతనికి భారత కథతో కొంత సంబంధమున్నది 
కావున నతని వృత్తాంతము నందు చెప్పవచ్చును. ఆతడు గురువు నొద్ద విద్య 
నభ్యసించుటకు కాని, అతని సహపాఠుల వృత్తాంతమునకు కాని భారత కథతో 

సంబంధము లేదు. అందుచేతనే నన్నయ వారి వృతాంతమును పూర్తిగా విడిచి 

వైచెను. సంస్కృత భారతమున దుష్యంతుడు శకుంతలను తిరస్కరించు 

సందర్భమున మేనక నిరను[కోళ అనియు, బఎధకి అనియు విళ్వామి 

(తుడు నిరనుకోశుడనియు, కామపరాయణుడనియు మేనకా విశ్వ్యామి(త్రులను 
కూడ దూషించినట్టున్న ది. ఇట్లు దుష్యంతుడు వారిని దూషించుట ఆతని శీలము 

నకు భంగము నాపాదించునని తలంచి నన్నయ ఆ దూషణ భాగమును విడిచి 

వెబెనుం పొండవ, సభావై భవము నారసి ఈర్ష్యాళువై దుర్యోధనుడు కృశించి 

యుండెను. శకుని యాతని కడకేగి అతిడట్లు కృశించుటకు కారణమేమని 
అడిగెను. దుర్యోధనుడు పాండవులసంపద తన కసమ్మతమై యుండెనని తెల్పి 
దానిని హరించు విధమేదియో యెజింగింపుమని అడిగెను. శకుని అంత నాతనికి 
“నీవు పాండవులను గూర్చి ఈర్ష్య వహించుట యుక్తము కాదు. వారు పైతృక 
మైన భాగమును పొంది పరా్యాకమముచే నభివృద్ధి నొందుచున్నారు. నీవును 

వీరులైన సోదరులయు, [దోణాదులయు సాహాయ్యముచే భూమిని జయించి 

(8) 
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వైభవము నొందు" మని ధర్మానుగతమైన నీతి నుపదేశించినట్లు మూలమం 
దున్నది. ఇట్లు నీతినుపదేశించుట శకుని సహజస్వభావమునకు విరుద్ధము కొవున 
నన్నయ దానిని విడిచి వై చెను. 

అరణ్యపర్వమున పయోష్టీ సరః పభావమును తెల్పు సందర్భమున 

రోమశుడు ధర్మరాజునకు సుకన్య వృత్తాంతము నెజీంగించెను, అచ్చట విహరిం 

చుచున్న సుకన్య సౌందర్యమును చూచి చ్యవనుడు వపీతుడె ఆమెను వల్క.రిం 

చెననియ, ఆమె వినివించుకొనలేదనియు మూలమున చెప్పబడినది. ఈ విషయము 

చ్యవనుని శీలమునకు భంగము కల్గించునను కారణముచే నన్నయ చ్యవనుడు 

సుకన్యను చూచి |పీతుడైన విధమును విడిచివై చెను. ఇట్లే మూలమున కొన్ని 

కథలు రెండుచోట్ల పునరు క్రములై నపుడు నన్నయ వానిని జతచేసి ఉచితమైన 

విధమున ఒకేచోట చెప్పియుండెను. ఇందుకు పరీక్షిజ్ఞరత్యా-ర్వాదుల వృత్తాం 

తములు నిదర్శనములు. 

తిక్కన ఉద్యోగ పర్యమున స శత్సుజాతీయ మును పూర్తిగా విడిచి 

చై చెను. విదురు డెన్ని నీతులు చెప్పినను ధృతరాష్ట్రని మనస్సు (వ్రశాంతము 
కాలేదు" ఆత డింకను నీత్యాధ్యాత్మిక విషయములు తెల్ఫుమని అడుగగా 

విదురుడు “వానిని చెప్పుటకు సనత్సుజాతుడు తగినవాడు. సీవాతనిని స్మరించి 
నచో నతడు వచ్చి నీకు తగిన (పబోధము కావించు” నిని చెప్పెను. ధృత 
రాష్ట్రడు సనత్సుజాతుని స్మరించెను. అతడు వచ్చి ధర్మత త్త విషయములతో 
గూడి భగవద్గీతవలె మిక్కి లి దీర్భమైన ససత్సుజాతీయమును చెప్పెను. తిక్కన 
దానినంతను విడిచి సనత్సుజాతుడు వచ్చి ధృతరాష్ట్ర?నికి ఆధ్యాత్మిక విషయ 
ములను బొౌధించెనని ఒక్క వాక్యమును మాత్రము |వ్రాసియండిను. 

సనత్సుజాతుడు అన్ని విషయములు బోధించిన పిమ్మటకూడ ధృత 

రామని మనస్సున ఎట్టి పరినర్తనము కలిగియుండలేదు. ఆతడు చెప్నిన 
దంతయు నిషృలమయ్యెను. మహార్షి |పబోధము వ్యర్థమయ్యెనని చెప్పుట 
కిష్టము లేకయో, ముందు సం(గహముగా నైనను తాత్త్విక విషయమైన 

భగవద్గీతను చెప్పుచున్నాను కదా యని తలంచియో తిక్కన ఆ ఘట్టమును 

ఊరక సూచించి విడిచి వై చెను 
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సంస్కృత భారతమున ఆశమవాస పర్వము నందలి పృత దర్శన 

పర్వములో ధృతరాష్ట్రుడు మరణించిన పుతులను దర్శించినట్లున్నది. జనమే 

జయు డది విశ్వాసింపక మరణించిన తన తం:డిని తనకు చూపుమని వ్యాసుని 

వేడుకొనెను. అప్పుడు వ్యాను డతనికి పరీక్షిత్తునేకాక శమీకాదులను కూడ చూపి 

యుండెను. జనమేజయుడు మొదట వ్యాసుని మహ త్త్వమును శంకించుట ఆతని 

శీలమునకు భంగకరముగా నుండుననియు, మృతులైన వారిని చూపుటఆ సహజ 
మగా నుండుశనియ తిక్కన ఆ భాగమును విడిచివె చెను. 

ఎజ్జిన హరివంశమున వాంసడిభకోపాఖ్యానము కానరాదు. ఆతడు దానిని 

ఉధేశపూర్వకముగ విడిచి వైచెనో లేక అతడు అనువదించిన మూలములో అది 
లేకుండెనో చెప్పజాలము, నాచన సోమనాధుడు తన ఉత్తర హరివంశమున ఈ 

హంస డిభకోపాభ్యానమును చాల సుందరముగ వర్ణించెను. “హంస డిభకో 
పాఖ్యానము ఈ గంథములోని కథల కెల్ల హృద్యతమమై విరాజిల్లు వట్టిది. "1 

ఓ. కొన్ని భాగములను పూర్తిగ విడిచినళ్లు, నన్నయాదులు మూలమున 
అతి వ్వస్ట్రతముగా నున్న కొన్ని భాగములను సంక్షేప మొనర్చిరి. సంస్కృత 

మున ఆదిపర్వము నందలి ఎనుబది నాల్గవ అధ్యాయమున అష్టకాదులు యయా 

తిని పెక్కు [పళశ్న లడిగినట్టను, యయాతి వాని కన్నింటికి సమాధానములు 

చెప్పినట్లును వర్ణింపబడినది. నన్నయ ఆష్టకాదుల పక్నలన్నింటిని విడిచి సమా 

ధానములను మాత్రమే యయాతిచే చెప్పించి “యయాతి ఆష్టకాదులడిగిన వాని 

ల్ల సంక్షేప రూపమున చెప్పుటయు” అని తాను బుద్ధిపూర్వకముగ అచ్చట 
౦క్షేపము కావించినట్లు సూచించెను. ధర్మరాజు జూదమాడు సందర్భమున 

ఒకొక్క వస్తువునే ఒడ్డి దానిని వర్ణించి “తేనదీవ్యామ్యహంత్వయా” అని 

పల్కుచుండుటయు, *కుని "జితమిత్యేవ” అని తాను జయించితినని పల్కు 

టయు పలుమార్లు కాననగును. (నభా. 51 అధ్యా.) నన్నయ ధర్మరాజొడ్డిన 

వస్తువుల నన్నింటిని వచనమున ఒక్కచోటనే వర్ణించి “ఒక్కొక్క. ఒడ్డుననే 

ఒడ్డియోటువడె” నని మూలమునందలి పునరుకక్రిని తగ్గించెను. ఆరణ్యవర్వము 

నందు అష్టావక్రుడు జనకు డడిగిన (ప్రశ్నల కన్నిటికిని సమాధానము చెప్పి 

నట్లున్నది. (188 అధ్యా.) నన్నయ వాని నన్నింటి) విడిచి “జనక భూపాలుని 

సంపశ్నముల కెల్ల నేర్పడ ఉ త్తరంబిచ్చి” అని మాతము చెప్పి అచ్చట మూల 

భాగము సం షేపించెను. 

ఇని 601! 
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తిక్కన థీష్మపర్వమున ఉపనిపత్సారభూతమైన భగవద్గీతను చాలవ 

అకు సంకేపించెను. భగవర్గీతకుగల (ప్రాధాన్యము తిక్కనకు తెలియకపోలేదు. 

దానిని యథాతథముగ అనువదించు సామర్ధ్యము కూడ ఆతనికి లేకపోలేదు. కాని 

కావ్యకళా దృష్టితో చూచిన ఆ సందర్భమున ఆంత సుదీర్ణమయిన భగవద్ధీత 
వంటి వేదాంతచర్చ ఆనుచితమును, కథాగతికి భంగకరమును అగునని తలం 

చుటచే అఆతడందలి సారవంతములైన లోకములను మా(తము అనువదించుచు 

సంక్షేపరచన కావించెను. మొదట నాత డర్జునుని విషాద యోగమును వివరించి, 
విశ్వరూప సందర్శన యోగము వరకు గల భాగమును చాల నంగహముగ 

చెప్పివై చెను. తరువాత విశ్వరూప నందర్శనమును కూడ సంగహముగ అను 

వదించి 'మత్కర్మపరుండును, మద్భక్తుడునునై న వానికి నన్ను. బడయవచ్చు" 

నని తెల్పి(భీ 1.221) మిగిలిన ఏడధ్యాయముల భాగమును ఒక్క పద్యములో 
ఈ విధముగ సంగహించెను. 

“ఆతడు మటీయును (బహ్మవిద్యాన్వయమున 

దనకు సందిగ్ధ మెనట్టి దాని నెల్ల 

నడుగగా నమ్మహాత్ము డత్యంత కరుణ 

దెలియ (జిప్పుచు హృదయ సంచలత మాన్ని” 

(భీ. 1.222) 

ఈ విధముగా తిక్కన ఏడువందల థ్లోకములతో దూడిన భగవద్గీత 

నంకను ఏబది గద్యపద్యములలో సం|గ హించి చెప్పేయుండెను. 

కామ్యక వనమున పాండవులను చూడ నరిగినపుడు కృష్ణుడు ధర్మరాజు 

ధార్మికత్వమును |పశంసించి దౌపది కుమారుల క్షేమవార్త నెజింగించుచు 
ఆమె నూజడించు భాగము పండెండు శ్లోకములలో చెప్పబడియున్నది. అందు 

భావముల పునరు కి కన్సించునుః ఎఖ్జిన ఆ పునరుకుల నన్నింటిని తగ్గించి 

అందలి సారాంశమును ఈ [కింది సీసముగా సం(గహించెను, 

సీ, “నీ పుత్రులేవురు నీరజలోచన! యదు 
కుమారులు దారు మదము తోడ 

ననుపమ స్నేహ సమాహిత హ్యృదయులై_ 

కరిహయ రోహణ సరత(దగిలి 
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యాడుచు వివిధ శస్తాగిన్ర (ప్రయోగముల్ 
గజఅచుచు నొండెల్ల మజచియున్న 

వారు (ప్రద్యుమ్నుండు వారికి దివ్యాస్త్ర 

జాతంబులెల్లను (బీతి నొసగె 

ఆ. దన్విః: యా సుభద్ర తన పుతుకంజె నీ, 

తనయులందు( గూర్మి. దనర౭జేయు 

నూజడిల్లు మింక నుజ్జ్వ్వలోన్న తుల 

బెంపార+ గాల మనతి దూరవమయె్య” 

(ఆర. 4.162) 

రామోపాఖ్యానమున (తిజటాస్వప్న వృత్తాంతము తరువాత మూలమందు 

సీతారావణ సంవాదము విస్తృతముగా వర్ణింపబడినది. అందు రావణుడు తన 

యొక్క యు సోదరుల యొక్కయు మహ త్త ృళ్వర్యములను వివరముగా తెల్పి 

తనయందు పేమ నిలు మని సీతను కోరియుండెను మజియు నందు సీత 

రావణుని | పత్యాఖ్యానము చేయుట మూడు నాలుగు సార్లు వివరింపబడినది, 

ఎల్జన ఈ భాగము నంతను నంగహించి రావణుడు చెప్పిన దంతయు ఒక్క 

మారే శెల్పినట్టును సీత అతడు చెప్పినదానిని తృణ మంతరముగ నుంచి 

ఖండించినట్టును రచించెను, 

8 తమ రచనకు కావ్యతా శోభ కల్గించుటక్తై కవి(త్రయము వారు 

మూలమున లేకున్నను తాము కల్పించి వాసిన వర్ణనాదులు కొన్ని కలవు, 
ఉదంకుడు మూలమున 'ఆనంత వాసుకులను స్తుతించినట్లు లేకున్నను వారును 

సర్పరాజులగుటచే అతడు వారిని కూడ స్తుతించినట్టు వేజు వేణు పద్యములు 

రచించెను. అతడు ఆది పర్పుము ఎనిమిదవ ఆశ్యాసమున ఖొండవ (పస్థమును 

వర్టించిన [పొఢములును, ఆలంకారికరచనా శోభితములుననైన పద్యము 

లమూలకములై నవి, తరువాత |పబంధములలో నారంభమున కనవచ్చు పురవర్దన 

పద్యముల కవి ఆదర్శమ. లై నవని భావింపవచ్చును. ఆరణ్యపర్వ్షమున 

అర్జునుడు శివుని స్తుతించు సందర్భమున నన్నయ (వ్రాసిన దండకము అతడు 
కల్పించి (వాసినట్టి దే. ఇట్టే ఆత డాయా సందర్భముల కనుగుణముగా రచించిన 

అమూలకములై న భావములతో కూడిన పద్యము అనేకము లున్న వ. 
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తిక్కన సందర్భానుగుణముగ అమూలకములై న వర్ణనాదులతో పెంచిన 

ఘట్టమలు భారతమున చాల కలవు విరాటపర్వమునందు కీచకుడు (దౌపదిని 

వలచిన వ్యతాంతము, ఉద్యోగ వర్వము నందలి సంజయ, (శ్రీకృష్ణుల రాయ 

బారపు ఘట్టములు అందు ముఖ్యములై నవి. కీచకుడు [దౌపదిని వలచిన ఘట్ట 

మున తిక్కన కాముకుల మనోవృ త్రికి ఉచితములగు భావములను వర్ణనములను 

పెంచి ఆ భాగము నౌక స్వతం[త |పబంధమా అను సట్లినరించెను. ఉద్యాన 

వనమున విహరించు సందశ్చమున కీచకుడు నిగుడు మనోరథంబులను భావ 

రతంబులను శిశిరోపచారంబులను (వొద్దు గడపి కడగానక తల్రడ మందిన 

విధమును తిక్కన విపులముగా వర్ణించెను. ఇచ్చటి భానములు పెక్కు మూల 

మున కానరావు. ఈ పద్యములే తరువాత [పబంధములంచు చందమన్మ థాద్యు 

పాలంభములకు, శీతలోపచారాదులకు మేలుబంతులై నవని చెప్పవచ్చును. ఈ 

సందర్భమున తిక్కన కావించిన నూర్యోదయా సమయ వర్ణనాదులు కూడ 

నిట్టివే సంజయ (శ్రీకృష్ణుల రాయబారములు వర్ణించు సందర్భములందు తిక్టన 

తన రాజకీయ వే_త్రతను, సంభాషణ చాతుర్యమును (పదర్శించుచు అమూలక 

భావమలనెన్నింటినో వ్యక్తము గావించెను. [దుపద పురోవాత, సంజయ, 
షుల రాయబారముల పట్ల నతడు పునరుకులు చొరకుండ రాయబారములు క 

లజ 
నడుపు వ్యక్తుల బుద్ధి కౌశలము |పదర్శిత మగునట్టు సంభాషణములను తీర్చి 

దిద్దెను 

ఎట్జిన, రామలక్ష్మణులు పంపాసరోవరమును సందర్శించినపుడు ఆ సర 

స్సును “కమనీయ కమలినీ కల్హార దళ కేసంాన్వితి జలముల అర్హ్యవిధియు ” 

అను సస పద్యమున పంపా సరస్సున ఆతిధేయుడైన గృహస్థుని ధర్మము 
లన్నియు ఆరోపించి సుందరముగా వర్ణించెను. ఆప్టే మోషయ్యాతా సందర్భమున 
ఆతడు కావించిన గోకదంబ వర్ణనము నూజ్మాం౦గ వివరణ సహితమె అతడు 

తానెచ్చటనో చూచిన గోకదంబమును దృషియందుంచుకొని చేసిన వర్ణనము 

వలె నున్నది. 

4. కవ్మితయము వారు  జౌచిత్యానుగుణముగ మూలమునం 
దత్యల్పముగ నున్నపట్లు విస్తృతీకరించి తమ కావ్యములకు శోభ 
కలిగించిన కొన్ని సన్ని వేశములు కన్పించును. నన్నయ సెక్కు. 

చోట్ల మూలము నందలి ఒక పదమునో కొన్ని. పదములనో 
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ఆధారమలుగా [గహించి అందలి భావములను విపులీకరించి మనోహరములైన 

పద్యముల నెన్నెంటినో రచించెను. దేవయాని పుతులను కాంచిన పిమ్మట 

శర్మిష్ట “బుతుకాలశ్చ సంపాపో న చ మే స్తి పతిక్ట్పుత 8 అని కో కించి 

నట్లు మూలమునందున్న ది. నన్నయ ఆ బుతుకొల సంపా పిసి ఆమె శోకమును 

“అసదృళ యౌవనంబిడది అనన్య ధనంబగు నొక ఆను పద్యమున చాల 

నుందరముగ వర్ణించెను. ఆర్జునుడు ద్వాదశ మాసిక !వతము సల్పు సందర్భ 

మున పెక్కు గిరి నగర నదీకే తములను సందర్శించెనని తెల్సి మూలము 
ఆతడు గోదావరిలో కూడ స్నానము చేసెనని చిన్న వాకకమున సూచించియున్నది, 
నన్నయ దానిని పురస్కరించుకొని "దక్షిణ గంగనా. దద్దయు నొప్పిన గోదా 
వరియ” అను సీసమున వేగీ దేశమును తనివి తీర వర్ణించి తన దేశాభిమాన 
మును (వకటించెను. సభాపర్యమున శిపపాలుడు కోపముతో నభ వీడి వెడలి 

నపుడు ధర్మరాజు ఆతని వెంట చని “వేదత శ్ర్వేన కృష్ణంహి భీష్మ శ్చేదివతే 

భృశ” మ్మని భీష్ముడు కృష్ణుని తత్త్వమును బాగుగా ఎజుగునని తెల్పి ఆతని 
(వసన్నుని కావింవ యత్నించెను. నన్నయ అచట “ఆదిజు(డైన (బ్రహ్మ 

ఉదయంబున కాస్పదమైన వాడు” అను పద్యమున కృష్ణుని మహత్త్వమును, 

గుణగణములను లెస్సగా వర్ణించెను. ఇంకను మూలమున అలంకార రవాతములై, 

విషయమును మా(త్రము తెల్పు శ్లోకములను, అలంకార హృద్యములుగా అనువ 

దించి పౌరాణికమైన సరళ శైలికి కావ్యోచిత |ప్రొఢి కలిగించిన సందర్భము లనే 

కము లున్నవి. "ఉదయా,ది దరీముఖమున నుదితుండగు పూర్ణహిమ మయూ 

ఖుడు పోలెన్” “నీరజ మి,తు డేం ధరణీ గతుడయ్యెడు నాక్కాయంచు విస్మేర 

మనస్కులై జనులు మెచ్చి నిజద్యుతి చూచుచుండగా నారదు డేగుదెంచె” 

““ఉరుతర సార్భ్థ పయోరాశి హ స్రియూథాగస్యుచేం వీతనుయ్యె మటియు" 
మున్నగునవి ఇందులకు నిదర్శనములు. ఇట్టే నన్నయ పెక్కు సందర్భము 

అందు నీతి బోధకములైన అర్జాంతర న్యాసములను కూడ కల్పించి వ్రాసెను. 

వ్యక్తులను వర్షించునపుడును, వారిని తొలుదొల్హ ! పవేశ పెట్టునపుడును నన్నయ 
మూలములోని పెక్కు. విశేషణములను చేర్చి వారి స్వరూపములను ముందే 
పఠితలకు |పత్యక్షము చేసియుండెను. 

తిక్షన మూలమునందలి అల్పమైన నూవనలను (గహించి అందలి భావ 

ములను సెంచి రచించిన ఘట్టము లనేకము లున్నవి. మూలమున పాండవులు 



64 

ఆజ్షాత వాసము నెట్టు గడిపిరో తెల్పుమని జనమేజయుడు వై శంపాయనుని 
ల్ Fa 

“కథం విరాట నగరే మమ పూర్వపితామహాః అజ్జాశవాన మవిశాః దుర్యొ 

ధన భయార్దితాః” అని అడిగెను. ఈ ల్లోకమున వట్టి సంపళ్నమే తప్ప విశేష 
మేమియు లేదు. తిక్టన ఆక్టోకమును 

చ, మహిత సముజ్యలాకృతు లు మానధనుల్ జనమాన్యు అంగనా 

సహితిముగాగ నేమి గతి సమ్యగుపాయ నిగూఢ వృత్తిమై 

నహితుల క్యస్రభేద్యముగ నా పదుమూడగు నేడు మత్పిళా 

మహులు చరింది రంత యుగమంబున నా కెఖుగంగ (జెప్పు మా 

(వ. 1,49) 

అని యనువదించెను. ఇందాతడు వాడిన విశేషణములు జనమేజయుని మనస్సున 

కల్గిన సందేహమును చక్క గా వెల్ణిడించు చున్నవి. ఇట్లే కాంతి పర్వము నందలి 

చిరకారి కథలో తిక్కన మూలమునందలి సూచనను |గహింది జననీ 

మహాత్మ్యమును వివరముగా తెల్నియుండెను, 

ఎట్జన మూలము నందలి భావమును పెంచి (వాసిన పట్టులు పెక్కు 

కలవు. కామ్యక వనమందలి పాండవులను దర్శించుటకు శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళిన 

పుడు మూలమున “రధిక వరుడైన దేఎకీప్పుతుడు శైబ్య న్నుగీవ యుక్తమైన 
రథముపై సత్యభామతో కూడ శచీ సహితుడెన ఇందుని వలె కురుస త్రము 
లను చూచు కోరికతో వచ్చెను” అని కలదు. ఎజ్జన ఈ భావమును 

సీ, _శెబ్య సుగగ్రీవాది జవనాశ్వయు క్రమై 
యాబద్ద నూత్నరత్నాంశు పటల 

భాసితంబై చారుపతగ పతాకా వి 

భూషిత గగనమై పొలుపు మిగులు 

దివ్య రథంబున దేవకీ నుతుడు (ప్రి 
యంబున సత్యభా మాన్వితముగ( 

దరళ సౌదామినీ దామ సముజ్వుల 

ధారాధరోత్సంగ తలమునందు 
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ఆ. శచియు( దాను వెలుగు శతముఖుండునుబోలె, 

నరుగుదెంచె ఘనరథాంగనేమి 

విపుల ఘోషతాండసిత బర్హిశబ్దశ 

బ్రాయమానవన విధాగుడగుచు, (అర. Sis 151) 

అని మూలమును “పెంచి రమ్యముగ వర్ణించెను. రథమునకు ఎజ్జిన వాడిన విశే 
షణములును, తరళ సౌదామినీ దామేత్యా ద్యుపమానమున్ను రథనేమి శబ్దము 

ఏని నెమిళ్ళు నరర్తించుచు కేకలిడుబయు అమూలకము లైనట్టివే. హనుమదాది 

వానరులు మధువనమున విహరించి న్నుగీవుని దర్శనమునకు వచ్చిన సందర్భ 
మున వ్యాసుడు. 

“హనుమక్పముఖో శ్చేవి విశాంతా స్తే ప్లవంగమాః 

అభిజగ్ము ర్హ్హరీం[ద్రం తం రామలక్ష్మణ సన్నిధౌ" అను శ్లోకమును 

రచించెను. ఎట్జన దానిని 

ఉ. తేనెలు గోలి [కోలి కడుందియ్యని కమ్మని సండు లింపుసొం 
పొనగ నానియాని పరపందిన నీడలు మెచ్చి మెచ్చి మం 

దానిల _కెత్య సౌరభ సమ(గతకుం గడు జొక్కి. చొక్కి యు 

ద్యానమునందు మారుత సుత (ప్రముఖుల్ విహరించి తృ_ఫులె 

(అర, 7. 11) 

ఆవి పెంపు చేసి వానరుల మధువన విహార 1కమమును విశదముగా వర్రించెను. 
ణు 

5, కవిత్రయము వారు సంస్కృతమున కూడ మహాపండితులగుటచే 

భారతమునందలి కొన్ని ఘట్టములలో తాము చదివిన పూర్వ సంస్కృత [గంథ 

ములందలి హృద్యమ్నులైన భావములను యథోచితముగా చొప్పించి యుండిరి. 

నన్నయ శకుంతలోపాఖ్యానమును, శిశుపాలవధ ఘట్టమును, ఎల్టిన రామోపా 

ఖ్యానమును పరిశీలించిన ఈ విషయము తేటతెల్పమగును, నన్నయ శకుంతలో 

పాఖ్యానమున కాళిదాసుని అభిజ్ఞాన శాకుంతలములోని భావములను కిరాతార్జునీయ 

9) 
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ఘట్టమున భారవి కావ్యము నందలి భావములను, నలచర్శిత సందర్భమున నష 

ధీయ చరితము నందలి భావములను అచ్చటచ్చట వ్యక్తము గావించెను. అవి 

ఉదేశ పూర్వకములైన ఆనుకరణములు కాక యాదృచ్చికములై నను కావచ్చును. 

ఆర్తీ కన్నడ పంవభారతము నందలి భావములేకాక పదబంధాదులు కూడ 

నన్నయ రచనలో చొచ్చినవని విమర్శకుల యభి పాయముః 

ఎల్జిన అరణ్య పర్యమునందలి రామోపాభ్యానమును భారతము నందలి 

రామోపాఖ్యానము ననుసరించియే |వాసియున్నను వాల్మీకి రామాయణము 

నందలి భావములను కూడ కొన్ని చోట్ల ,వవేశపెట్టియండక పోలేదు. సీత 

ఆగ్ని పవేశము వ్యాస భారతమున లేకున్నను ఎజ్జన సీత “జననాయక యే 
ననలంబు(జొచ్చి వెడలెద” (ఆర. 7. 161) నన్నట్లు రచించుట వాల్మీకి 

రామాయణ కథానుసరణమే. ఆరే వ్యాన భారతమున లేకున్నను . భైన ఇంద 

జిత్తు “నికుంభిళయాగము” చేని నట్లున్న రామాయణ వృత్తాంతము తెలుగు. భార 
తమున నూచించెను. 

6, కవితయము వారు మూలమునందలి భావములు అనుచితములనీ తోచి 

నపుడు వాని నన్యథాకరించి కౌచిత్యమును పోషించిన ఘట్టములు కూడ అచ్చ 
టచ్చట కానవచ్చును, ఇట్లు చేయుట వ్యానుని కాలమునకును వారి కాల 

మునకును, వ్యాసుని భారతరచనా దృష్టికిని వారి రచనా దృష్టికిని గల భేనమే 
కారణము. జఇట్టివానికి పెక్కు దాహరణము లీయవచ్చును. ఉదంకుడు నాగ కుల 
మును తనకు వశము చేయుమని దివ్యపురుషుని హా ర్థి చినపుడు అతడు *ఏికమ 

శ్వ మపానేధమన్వ' అని చెప్పినట్లు సంస్కృృతమునందున్నది. ఇడి అశ్షీలముగను, 
అనుచితముగను తోచుఓచే నన్నయ అపౌనమ ను కర్ణముగా మార్చి ఈ అశ్వకర్ణా 
ధ్మానంబు చేయుమని దీవ్యపురుషుం డాదేశించి నట్లు (వాసెను. అరణ్యపర్వమున 

ఇంద సురభి సంవాదమున, సురఖి జనులు బలముగల ఎద్దులతో బలహీనములై న 

వానిని పూని కృష్యాది కర్మము లొనరించుచు దుర్చలముల్లె న తన అపత్యము 

లకు బాధ కల్గించుచున్నారని దుఃఖింప నిం|దుడ బాగుగా వర్షము కురియించి 

కర్షకుల కార్యములకు విఘ్నములు కలిగించినట్లు మూల భారతమునందున్నది. 

ఇందుడు దుర్చులనులై న ఎద్దులకు బలము కల్గింపవలెను కాని తాత్కాలిక ముగ 

వర్షము కురియించి కర్షకుల కార్యములకు విఘ్నములు కల్గించుట వలన లాభమూ 
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లేదని నన్నయ ఇం దుడు వర్షముచే తృణవర్థనము కావించి బలహీనమ్ములైన 
ఎద్దులకు బ౬ము కలిగించెనని మార్చి [వాసి బొచిత్యమును పోషించెనుం 

తిక్కన విరాటపర్వమున అర్జునుడు విరటుని కొల్వున కరిగి “నాకు 

సంగీళ నాట్యములందు నేర్పు కలదు. వాని నంతఃపురకన్యలకు నేర్పెదను, 

నన్ను అంతఃపురమున నుంచుకొన వలసిన” దని కోరెను. విరటు డందు 

కంగీకరించెను. కాని బృహన్నల నిజముగా నప్పంసకుడగునో కాదో ఆను సందే 

హము కల్గుటచే అతఢు కొందణు న్ర్రీలను పంపి అతనిని పరీక్షింపచేసి సత్యము 

నెజింగి అతని నంతఃపురమున నియోగించినట్లు సంస్కృత భారతమునం 

దున్నది. నపుంసకత్యమను పరీక్షించుటకై. స్ర్రీలను పంవుట అనుచితముగా 

తోచుట చే తిక్కన ఆ భాగమును తొలగించి “నై పుణంబున నుచితంబు మై నరసి 

పొచ్చెంబు లేమి తదీయ సేవ గైకొనుటకు నిశ్చయించె” నని జొచిత్య శోధిక 

ముగ మార్చెను. కీచకునిచే పరాభవింపబడిన [దౌపది తన పరాభవమును 

ఫీముసి కెజింగించుకొనుటకై వంట ఇంటి కరిగెను. ఖీముడు నిదించుచుండెను, 
[దౌపది అతనిని చూచి “భీమసేనా లెమ్ము. చచ్చినవానివలె నిట్లు న్నిసెంచికి 
వేమి ?” అని లేపినట్లు మూలము నందున్నది. ఏభార్య కాని భర్త నిట్టనుట 

ఉచితము కాదు. (దౌపది వంటి ఉదాత్త చరిత అట్టనుట మణియు నుచితము 

కాదు. ఆందుచే తిక్కన “చచ్చినట్టు పరుంటివేమి *” అకు విషయమును తొల 

గించి “నన్ను పవాభవించి సదనంబునకుంజని"” ఇత్యాది పద్యము నౌచిత్యవంత 

వగ రచించెను. 

ఎట్టన ధూమామడు హనుమంతునితో కావించిన యుద్ధము ఇంద్రుడు 
(పహాదుసితో చేసిన దాని వలెనున్నదని మూలమందుండగా [ప్రహ్లాదుడు రాక్షను 

డయ్యును, మహాభక్తుడ గుటచేతను, ఇంద [పహ్లాదుల యుద్ధమంత (వసిద్ధము 
కాక పోవుట చేతను “ పథనమయ్యిద్దరక పు డు(గభంగి నమర పతికి వృతునకుం 

బోలె _పకటమయ్యె” అని వీరుల యుద్ధము ఇం|డవృ తాసురుల యుద్ధము వోలె 

నుండెనని వర్టించెను. వర్గబిుతువర్ణని సందర్భమున గల్డని మేఘములు గంభీర 

ఘోష మొనరించుచు ఆకాశమును, దిక్కులను కప్పుచు ర్మాతింబవ శృెడతెగక 

వక్షించెనను అర్థముకల మూలక్టాక మునకు ఎజ్జిన, మేఘములకును ఏనుగులకును 

హోలిక సంఘటించి ఊఉ త్చేకాలంకారముతో కూడిన “*దానాంభ! పటలంబునన్ి 

అను 'కార్దూలమును (వాసి మూలక్లోకమున కెంతో వన్నె కల్పించెను. 
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7. కవితయమువా రించుక మార్పులతో మూ ౨మునకు మెణుగు పెట్టిన 

భాగములును కొన్ని కలవు. నభా పర్వమున “"అల్బోపిహ్యరి రత్యంతం 
వర్థమాన పరా|క్రమః వల్మీకో మూలజఇవ (గసతే వృక్ష మంతికాత్” అని 

నారదుడు ధర్మజునితో చెప్పిన శ్లోకమును నన్నయ “ఆల్పుడయ్యు మనుజు 

డతిసరా[కమమున పేరి తరతరంబ  పెరుగుచున్నవాడు, (మాని మొదలి 

వల్మీక మా(మాని చెజచునట్టు కడగి చెజచుంబగర” అని అనువదించెను. 

మూలమున శృతువు అల్పుడయ్యు వర్ధమాన పరాక్రముడై ఏమి చేయునో చెప్ప 

బడి యుండలేదు. నన్నయ “కడగి చెజచుబగరి అని వాసి ఆ లోపమును 

పూరించి మూలమునకు మెజుగు పెద్దను. 

తిక్టన భగవద్గీతయందలి చరమ శ్లోకమైన “సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య” 

అను శ్లోకము ననువదించుచు, “క్రందుకొను సర్వధర్మ వికల్పములను నెడల 

విడిచి దృఢంబుగ నే నాకండ శరణముగ నాశయింపుము” అని అనువదించెన్ము 

సర్వధర్మాస్ అను మూలమునందలి సమాసమును “క్రందుకొను సర్వధర, 

వికల్పములను” అని అనువదించుట మూలమునకు శోభ కల్గించు చున్నది. 

రావణుడు అశోక వనమందలి సీత కడ కేగినపుడు మూలమున “విచిిత 

మాల్య ముకుటో వసంత ఇవ మూ ర్తిమాన్, సకల్ప వృక్ష సద్భృళో యత్నాదపి 

విభూషితః శ్మశాన చైత్య దుమవత్ భూషితోఒపి భయంకరః' అను వర్ణన 

మున్నది. పై వర్ణనమున వసంత సామ్యము ఎల్జిన విడిచివైచి ఎబ్బన కల్పవృక్ష 

సదృశః అను సమాసమును “సంచార శీలమైన కల్పపాదపంబు వోలె” అని 

సూక్తి 'వైచ్మితితో అనువదించి మూలమునకు వన్నె కలిగించెను. “శ్మశాన చైత్య 

(దుమవత్' అను దానిని ఎజ్జ్బన పితృవనంబునందలి వట భూరుహంబని 

వర్ణించి, మూలమున లేని వట వృక్షమును పేర్కొనుటచే రావణుని విసృతో 
న్నత మైన రూపమును (పత్యక్ష మొనరించెను, ఇట్టి వానిని కవిత్రయము వారు 

మూల భావములకు కావించిన వ్యాస హృదయావిషాారకములైన వివరణము 

లని చెప్పవచ్చును, 

5. మూలమును మార్చియో, పెంచియో కవితయము వారు కొన్ని 

సన్ని వేశములందు తమ నాటి సాంఘిక పరిస్థితులను (ప్రకటించి యుండిరి. 



శ్రి 

అరణ్యపర్వమున పాండవులు బాణపాతితములై న మృగాదులను ముందు 

(ఛాహ్మణులకు నివేదించి తరువాత తాము తినిరని వ్యాసుడు వాసి యుండెను. 

నన్నయ తన కాలమున _దాహ్మాణులకు మాంస భోజనము నిషిద్ధమైపోవుటచే ౮5 

విషయమును విడిచివై చెను. 

తిక న ఉత్తరాభఖిమన్యుల వివాహమును వర్ణించునపుడు మూలమున లేని 

వైదిక లౌకకాచార ములను వివరించి తన నాటి ఉన్నత వంశస్థుల కుటుంబము 

లోని వివాహములను స్ఫురింప చేసెను. రాయబారపు ఘట్టములందు మనుమసిద్ధి 

రాజ్యము నిలుపుటకై యాతడు గణపతి దేవుని దర్శించి నిర్వహించిన కక 
బారము నందలి అనుభవము స్పష్ట పడును, 

ఎజ్జన హరివంశ పూర్వభాగమున పల్రీజీవితము నడృుతముగ వర్థిం 

చెను, మూలమున గూడ ఇట్ట వర్ణనము కొంత ఉన్నమాట వాస్తవమే అయ్యును 

ఎల్జిన తన నొటి గోకులములయు, [గామములయు పరిస్థితులను దృష్టిలో నుంచు 

కొని యా వర్ణనమును సహజముగను సుందరముగను తీర్చిదిద్దెను. నన్నయ 
అర్జునుని తీర్థయ్యాతా సందర్భమున వేంగీ దేశమును వర్ణించుట అతని దేళాభి 
మానమును వ్యక్రము చేయుచున్నడి. 

9. కవ్మితయమువారు సంస్కృత భారతమునందలి శ్లోకములను 

యథాతథముగ ఆనువడించిన వ ట్టనేకములున్నవి. ఇట్టి అనుసరణము పద్య 

భాగములందు కంచె గద్యుమున ఎక్కువగా గోచరించును, 

సభాపర్యమున "అగ్నిహోతఫలా వేదా దత్త భుక్త ఫలం ధనం, రతీ 

[త ఫలాదారాః శీల వృత్త ఫలం [శుతరి అను శోకమును న నన్నయ “దార 

సం గహంబు ధరణీళ ! రతిపు[త ఫలము, శీల వృ త్తఫలము శుతము, దత్త 

భుక్త ఫలము ధనము, వేదము లగ్నిహో(త ఫలములనియు నోగి నెజుంగు" 

అసి మూలానుసరణముగ అనువదించెను. ఇట్లు ఆతడు మూలము నతిసన్ని 

హితముగ అనువదించిన భాగము లనేకములున్నవి. నన్నయ ఆది సభాపర్వముల 

కంటె అరణ్య పర్వమున మూలము నెక్కువ దగ్గరగా అనుసరించినట్లు కాన 

నగును, ఆ పర్వమునందలి సస్తువు కల్పనల కెక్కువ తావిచ్చునది కాకుండుటయె 

దీనికి కారణమె యుండును. 

ళ్ 
న్ 



70 

తిక్క నయ వ్యాసుని భావములు (గ్రహించి వానిని పరమ విధేయతతో అనువ 

దించిన భాగములు అనేకములు కన్పించును. ఉత్తరుడు బృహన్న౭ను సారథిగా 

[గహించి కౌరవ సేనలతో పోరాటమున కిరిగినపుడు ఉత్తర కౌరవ వీరుల 

తలపాగాలను బొమ్మ పొ త్తికలకై తెమ్మని వేడి యుండెను. అపుడు బృహన్నల 

“యద్యు త్తరోఒయం సం[గామె విజేష్యతీ మహారథాన్ తథా హరిష్యే వాసాంసి, 

దివ్యాని రచిరాణిచి” ఆని చెప్పినట్టు వ్యాస భారతమునందున్నది. “యది 

ఉత్తరః విజేవ్యతి” అను మాటలలో ఉత్తరుడు కురువీరులను జయింప 
జాలడను ధ్వని ఉన్నది. తిక్కన దానిని (గ్రహించి “అనుడు బృహన్నల 

యిట్టను, జననాయక నందనుండు జయలక్ష్మీ ౦ జేకొనునటె, చీరలు తెచ్చుట 

పనియే అటు చూడు మెల్లభంగుల. దెత్తున్ “ అను పద్యమున ఆ ధ్వని విస్పష్టమగు 

నట్లు చక్కగ అనువదించెను. భగవద్గీతయందలి “ధర్మ కేతే కురుషే తే సమ 
వేతా యయుత్సవః” అను [పథమ శ్లోకమును తిక్షన “మానుగ ధర్మక్షేతం 
బైన కురుక్నేత్రమున మహాహవమునకున్, బూని మన బలము పాండవ 
సేనయ నటు సన్ని ఏమి చేసెం జెపుమూ” అని మూలానుసారముగ వర్ణించెను. 

ఎజ్జిన యక్ష [(పశ్నలకు ధర్మరాజు సమాధానములిచ్చిన సందర్భమున 

మూలమును సన్నివాతముగ ననుసరించి అనువాదము సాగించెను. రామోపాఖ్యా 
నమున కుంభకర్ణ పిఖీషణుల తపన్సును వర్ణీంచుచు వ్యాసుడు “అధళ్శాయీ 

కుంభకర్ణ యతాపహారో యత్మవతః విభీషణః కీర్ణ పర్ణ మేక మభ్యవహారయని్ , 

ఉపవాసరతి ర్థీమాన్ సదా జవ్యపరయణా” అని (వాసి యుండెను. ఎటిన 
ఈ సందర్భమున రచించిన “నియతాహారుడు నిర్దితేందియుడునై ......., వతం 
బుల్ చరించె నధికేచృన్ కుంభకర్ణుండు" ఇత్యాది పద్యము మూలమును 

సన్ని హితముగా అనుసరించుచున్న ది, 

కేతన ___ మారన: 

తీక్ల్ష నకు మి[తుడ్రైన కేతన సంస్కృతమున దండి రచించిన దళ 

కుమార చరితమను గద్యకావ్యమును చంపూ కావ్యముగ నాం|ధీకరించెను, 
మూలము ననునరించుచు అందు సంషేప విక్షేవ విస్తరణము లొనరించుట 
యందును స్వతం్యతకల్పనమ లను గావించు సందర్భములందును ఇతడు తిక్టననే 

అనుసరించెను, 
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మూలమున కుసుమవుర వర్ణనము, వనుమతీ దేవి వర్ణనము, మణి కర్ణిక 

వర్ణనము, కందుక నృత్య వర్ణనము, గోమిని వడనము, ధర్మ వర్తనము విస్ఫ 
భా లి థ్రీ ణి గా ణా అజాత 

తముగ నున్నవి. కేకన వానిని సంక్షే పించెను. 

"ఇటే మూంమన ₹ని విషయములను కేతన పెంచి వాసిన పట్టును 
గలవు. మూలమున ననంతి సుందరికి విరహ వేదన నుపళమింపజేయుటకు 

శీతల (క్రియలు జరిపినట్టు చెప్పబడినదే కాని ఎట్లు జరుపబడినవో -వర్షితము 

కాలేదు. కాని ఆమె (ప్రముఖ కథానాయకుని భార్య కావున వానిని వివరముగా 

చ్యంచినాడు కేతన (దం క. 124. 181) ఇట్లే నూచనమాతములుగా 
నున్న అపహారవర్మ కథలోని సూర్యోదయ (ద. కు. ర్. 1:23, 6. 684.) 

సూర్యా _స్రమయములను (ద. కు. 6. 58) ఉవహార వర్మ కథలోని చందో 
దయ వర్ణనమును (దంకు, 7.90.81) కేతన చక్కగ వర్ణించెను? 

ఇమ్లే తన కాలపు పరిస్థితులను గూర్చి కూడ రెండు మూడు చోట్ట మూల 
మున లేని విషయములను కల్పించి వాసినాడు. పుష్వోద్భకుడు ఆడు వేషమును 

ధరింబ్కి దారువర్మను జంపుటకు పోయినపుడు మూలమున నాతడు కేవలము 

ఆడు వేషమును ధరించినట్లు మాత్రమున్నది. కాని కేతన అతడు ధరించిన 

చిపిధాభరణములను పేర్కొని తన కాలపు జనులు ధరించు చుండిన ఆభరణ 

ములను వ్య క్రపజిచినాడు అపహారవర్మ కథలోని ద్యూత వర్షనమును, [పముతి 

కథలోని కోడిపోరు వర్షనమును, సాంఘిక పరిస్థితుల ననుసరించి మూలముకన్న 
విసృృతము కావింపబడినవి* 

“కేతన మూల కథను తన రచనా సంవిధానమున కనుకూలముగ మల 

చుకొనెను. మూలమునందలి ద్వితీయోచ్చ్వాసము వజకునున్న కథా భాగము 
నతడు మార్చెను. ద్వితీయోచ్భ్వాసమును పంచమాశ్వానముగ జేసి _ యష్టమో 
చ్చ్వానము నేకాదళాక్వానముగా జేసి, దాగ్భిదశాశ్వా ముతో గావ్యము పూర్తి 

గావించెను. మూలమునందలి అపహారనర్మాది కథలను వరసగా గ్లైకొనక తన 

రచనా సంవిధానమునకు సరిపడునట్టు కూర్చుకొనెను. మాళ్ళకయందలి నవ 

మోచ్చా గిసము దండికృతము కాదసి పండిత జన శుకి కలదు, దాని ననునరించి 

కేతన యందలి కథాభాగమును గహింపళలేదు. పంచమోచ్చాాసమునందలి 

యవంతీసుందరీ పరిణయగాథను రాజవాహన చరితగా చేసి డానితో కేతన 
కావ్యారంథము గావించినాడు”. 
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మూలకథకు జౌదిత్యమును గూర్చుటకై ఈతడు గావించిన మార్పులలో 

ముచ్చున కొక ఉదాహరణము, 

సఖే శరీర కార్మకారిణా తపసాఒలమ్. వసుమతీ గర్భ స్నకల రివుకుల 

మర్దనో రాజనందనో నూనం, 

“ఆయాసంబుగ€ దపములు 

చేయంగా నేల శతు జిద్భాహడు, దీ 

రాయుష్మంతుడు పుప్పెను 
లు బ 

ధీయుతుడగు సుతుడు వసుమతీ గర్భమునన్ (2.59) 

కేతన దశకుమార చరితమునేకాక యాజ్ఞవల్క స్మృతికి, విజ్ఞానేశ్వరుడు 
రచించిన మితాళర వ్యాఖ్యను విజ్ఞానేశ్వుర మను పేర ననువాదము కావించెను. 

విజ్ఞానేశ్వరము శాస్త్ర (గంథమగుటచే కేతన యందు దశకుమార చరితమున 

కంటెను మూలమును మిక్కిలి సన్నిహితముగా ననుసరించెను. అయ్యును అచ్చ 

టచ్చట కొన్ని చేర్పులు మార్పులు కానవచ్చుచునే యున్నవి. ఇందాతడు 
ఆచారకాండ శతెక్కువ [పాధాన్యమిచ్చి దంతధావన్న భోజన, _బహ్మచర్య, 

గృహస్థ విధులను విస్తరించి (వాసి యుండెను. అందు జాతి వివేక పక 

రణము, భమ్యూ భక్షు _పకరణము మున్నగు వానిని వదలివై చెను. మూలమున 
ఆచార కాండ అంతమునను వ్యవహార కాండ (పారంభమనను గల రాజ 

ధర్మ ములన్నింటి నొక్కచో చేర్చి వ్యవహార కాండ (పారంభమున చొప్పించి 
యున్నాడు. వ్యవహార కాండ యందలి వేతనాదాన దండ పారుష్య ప్రకరణము 
లను తగ్గించి యున్నాడు. 

తిక్కన శిష్యుడైన మారన సంస్కృత మార్కండేయ పురాణమును 

తెలుగు చేసి యుండెను, ఇది తెనుగునందలి [పథమ పురాణాసువాదము. 

“ఇమ్మార్కండేయ పురా 
ణమ్మఖిలహితమ్ముగాగ నా నేర్చుగతిన్ 

నెమ్మి విరచించెదం బ 

ద్యమ్ముల గద్యముల భవదుదా కానునుతిన్” 
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ఆనుటచేత “అఆంధావి మోదముం బొరయ పద్యముల గద్యములన్ రచి 

యించెదన్ గృతు”లని తిక్కన పలికిశక్లే మారనయు, “అఖిల హితమ్ము'గొ 
రచియింప నిశ్చయించుకొని తిక్కనను అనునరించినట్లు స్పవ్షపటిచెను. ఇతని 

అకువాదమున మూలమునందలి శాస్త్ర తత్వాది విషయములను, దేవతా స్తవాదు 

లను సంక్షేపించిన చోట్లును, రసభావ పోషణమున కనువగు చోట్ల ఏ _స్తరణము 

గావించి స్వతం(త ప్రతిభను |పదర్శించిన ఘట్టములును కలవు, మారన 

సాధారణముగ కథా విషయమునకే [పాధాన్యమొసగెను. 

నన్నెచోడుడు, పండితారాధ్యుడు, పాల్కురికి సోమనాధుడు అను 

శినకవులు, ఆనువాదముల జోలికి పోక స్వతం్యత గంథములనే రచించి 

యుండిరి. అందుకు వారి మత (పచారాసక్రియే కారణము. వారు నమత (పచా 

రమున కనువగు వస్తువులనే [గహించిరి. సోమనాధుడు సామాన్య ప్రజలకు 

కూడ శై వమతమునం దభినివేశము కల్పించుటకై తెలుగు నందలి ఛందము 

లలోని కెల్ప అత్యంత సులభమైన ద్విసదచ్చందమును (గ్రహించెను, నన్నెచోడుని 
కుమార సంభవము పేరు వినగానే ఆతడు కొళిదాసుని కుమార సంభవమును 

అనువదించెనేమో అను భావ ముదయించుట సహజము. అత డట్లు కావించి 

యుండలేదు. కాని కాళిదాసు కుమారసంభవమును చదివి భావజ్చాయలను 

(గహించెననుటకు మ్మాతము తార్క్భాణములు కలవు. ఇందుకు మన్మథ 

దహనమునకు ముందు (పవర్తిల్టిన వసంత వర్ణనము ఉదాహరణము, 

పురాణ యుగము నందలి కవులలో కవ్మితయము వారి తరువాత అంత 

వాడుగా (ప్రసిద్ధి నొందిన నాచన సోమనాధుని ఉత్తర హరివంళ రచనా. విధా 
నము కొంత విలక్షణమై కన్నించునుు అతడు సంస్కృత మూలము ననుసరిం 

చియే ఉత్తర హరివంళమును రచింప బూనినను, కవితయము వారి వలె వస్తు 
సంవిధానమును యథాతథముగ అమసరుచి యుండలేదు, అతడు మూల 

మును చదివి, అందు తనకు నచ్చినవియు, రసవంతము లని తోచినవియునగు 
ఉడంతములను (గహించి వానిని స్వపతిభోచితముగ పెంచి స్వతం!త మార్గ 

మున రచించెను. ఆ కథల క్రమము నందు కూడ నతడు కొంత మార్చు 
చేసెను, “నాచన సోమనాధుని హరివంశమునకును ము[దితమైన హరివంశ 

మునకును మిక్కిలి భేదమున్నది. అందలి కథలు పెక్కు లిందు చేరనేలేదు, 

10) 
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ఉన్న కథలు కూడ వెనుక ముందులుగా నున్నవి, సంస్కృతమునందలి 

హరివంశమున హంస డిభక కథ [గంథాంతము నందున్నది. తెనుగునం దది 

చతుర్థాశ్వాసముస నున్నది. హంస డిభక కథకు మిక్కిలి పూర్వ మందున్న 

బాణాసుర కథ తెల్లున కడపటిదిగా నున్నది. మూలము నుండి కొన్ని కథలను 

మ్మాతమే గైకొని సోమనాధుడు తర్వాతి (పబంధరచనకు మార్గదర్శకు 

డె నాడు,.”* ఇట్లు నాచన సోమన తనకు నచ్చిన కొన్ని కథలను మాత మే 

[గహించి వాయటచే అతడు పూర్తిగ వదలివై చిన భాగములు సంస్కృత 
హరివంశమున సెక్ళు_లుండును. మూలము ననుసరించినంతవజ కతడు 

కవిత్రయము వారి కంటె కూడ నెక్కువ స్వాతం త్భము నవలంవించెను, 

ఆతనికి నవీన గుణ సనాధుడని బిరుదు వచ్చుటకు శై లీభేదముతోపాటు మూల 
మును యథాకమముగా కాక్క అందలి కొన్ని కొన్ని ఘట్టములను మ్మాతమే 

[గహించి [వాయుట కూడ నొక కారణము. 

తెలుగునందలి రామాయణములలో మొదటిది రంగనాధ రామాయణము. 

ఇందు కవి “ఆఢకనీశ్వరుండై న వాల్మీకియు పుణ్యులందరు మెచ్చజెప్పిన తెజ 

గున శ్రీరాముచరిత మొప్పజెప్పెద కథాభ్యుదయ మెట్టనిన” ఆని మొదట 
తిన చేసెను. అయినను అతడు కేవలము వాల్మీకి రామాయణము నందలి 
కథా వసువునే [గహింవక కొన్ని |కొ తకథల నందు చొస్పించెను. “ఈ రామా 

యణమునకు విశిష్టత నాపాదించిన అంశమా మూల భిన్నకల్పనలే. ఆ గాథలు 

రామ కథా |పస్తావము గల పద్మపురాణాదులలో గాని, నవవిధ రామాయణ 

ములలో గాని యుండిన నుండవచ్చును. కవి ఆ పురాణముల నన్నింటిని వెదకి 
గాలించి ఏర్చి ఇందు కూర్చెనని చెప్పుట కష్టము. ఆ కథలన్ని ము ఏమార్గ 
ముననో ఏనాడో ఆంధ [పజల చెవులబడి వారి నోట పదములుగా పాటలుగా 

క్రిర్తనలుగా నలిగి సంఘమున వేరు నాటుకొనిపోయి యుండును. ఆ పద 

కవిత్వఖని నుండియే ఈ కవీశ్వరుడు కొన్ని జాతి రత్నములను తీసి సానల 
దీర్చి, తన రామాయణ మహో మాలలో కూర్చి యుండును. అట్టు గాక దీక్ష 

కొణకు యథా వాల్మీకముగానే కవి దీనిని తెనిగించి యుండునేని పరిచిత వస్తు 
రహితమైన ఆ రచన దేశీయుల కాళాభంగము కలిగించెడిది. కవి తాను చేసిన 
[పతినకు భిన్నముగా (పతి కాండము నందును ఏదో ఒక అవాల్మీకాంశము 
(గహించుచునే కథ నడిపెను, వాటిలో పెక్కులు కావ్యమునకు గుణ సంపాద 
కములును తద్వశిష్టతకు హేతుభూతములునై నవి,” అవాల్మీకములై న గాథలలో 
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అరణ్య కాండము నందలి జంబుకుమారుని కథ, యుద్ధకాండము నంద లి 

సులోచనా వృతాంతము ముఖ్యములై నవి, వాల్మీకి తన రామాయణమున 

శ్రీరామును త్తమ పురుషునిగా చి తించెనే కాని పురుషో త్ర తమునిగా చిగతించి 

తటే. రంగనాధ రామాణమునం దట్టుగాక కవి రాముని వైకుంఠ ధాము 

డనియే పలుసార్దు పేర్కొనుచుండును. ఈ విధముగా రంగనాధ రామాయణము 

పరిశీలించు వారి కది అనువాద (గంథముగా కాక స్వతంత రచన వలెనే 
కన్చించును. 

ఆం|ధమున చంపువుగా రచింపబడి లభ్యమగుచున్న మొదటి రామాయ 

ణము భాస్కర రామాయణము దీనికి భాస్కర రామాయణ మను పేరన్నను 

ఇది ఏక క్రర్భృకము కాదు. హుళక్కి భాస్కరుడును, అతని ప్వుకుడు 
మల్షికార్డున భట్టను, శిష్యుడు కుమార రు ద దేవుడును, మ్నితుడు అయ్యలార్యు 

డను కలసి ఆ రామాయణమును పూ ర్లిచేసిరి. మంతి భాస్కరుడు |వాసిన 

రామాయణము కాని ఎజ్జన రచించిన రామాయణము కాని లభించుట లేదు. 

భాస్కరాదులు వాల్యీకి “రామాయణము నందలి కథనే ఆమసరించుళు అందలి 
క్లోకములనే తెనిగించుచు తమ రామాయణ రచన సాగించినను అందును కొంత 

స్వాతం్యత్యము లేకపోలేదు. బాల కాండమున బుళ్యశ్ళంగుడు తన్ను 

వలపింస వచ్చిన వేళ్యలు తనకు మోదకములు పెట్టినపుడు అవి తినుచు “ఈ 

సం డే చెట్టునందు లభించున” వని (పేశ్నించినట్లు మూలము నందున్నది. 

మల్లి కార్డు నభట్టు మజికౌంత పెంచి వేశ్యల గానమునకు ముగ్గుడై * ఈ మధుర 

స్వర వేదం బేమెన్నడు వినము, నీకు నేముని చెప్పెను 1 అని అడిగినట్లు 
వ్రాసెను. కుమార రుదదేవు డయోధ్యాకాండమును చాల సం|గహించినట్లు 

కన్పించును. భరత శత్రుఘ్నులు మేనమామ ఇంటికి వెళ్ళిన సమయమున 

దశరథుడు రామ పట్టాభిషేక మునకు చేసిన పయత్నమంత యు రెండు వందల 
క్లోకములలో నుండగా కుమార ర్నుదదేవుడు దానిని తొమ్మిది పద్యములందును 

ఒక వచనమునందును సంగహించెను. మంథ5 తొల్లి కౌసల్యా తనయుని చేత 

తనకై న చరణ తాడన భంగంబు వై రముగా గొని రామునిపై పగ పూనుటయు, 
గంగాతీరమున లక్మణుడును గుహుడును సంభాషీంచు కొనునప్పుడు లక్ష్మణుడు 

తాను పదునాల్గేడులు నిద్ర మాని రామునిసేవ చేయుదునని ,పతిజ్ఞ పూను 
టయు, వాల్మీకి రామాయణమున కానరావు. భాస్కరు డరణ్యకాండమున 

లక్ష్మణుడు జంబుకుమారుని చంపిన కథ వాల్మీకి రామాయణమున లేకున్నను 
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[కొత్తగ కల్పించెను. దీని నాతడు రంగనాధ రామాయణము నుండి [గహించి 
యుండును, అత డా యా సందర్భములందు (పసన్న రాఘవాది (గంథము 

లందలి క్లోకముల ననువదించి ఉచితస్థలములందు గూర్చెను. 'సౌమి|తే! నను 
'సేవ్యతాం తరుతలమ్ చండాంశు రుజ్బంభతే అను జయదేవుని _పసన్న 

రాఘవము నందలి శ్లోక భావము భాస్కర రామాయణమున కనవచ్చును, కాని 

ఆది అందు కీష్కి౦ధాకాండ సందర్భము నందుండి భాస్కరుడు అరణ్యకాండ 

మున చొప్పించెను. భాస్కర రామాయణమున కూడ రాముడు వాల్మీకి రామా 

యణము నందువలె ఆదర్శప్పురువుడుగ నే కన్చించును. అ య్యలార్యుడు యుద్ధ 
కొండము నందలి ఉత్తర భాగమును భాస్కరుని కవితా శైలిని పుణికి పుచ్చు 

కొన్నట్లు రచించెన. పై మూవురి వలెనే ఇతడును కొన్ని మార్పులు చేర్పులు 

కావించెను. కొన్ని శ్లోకములను యథాతథముగా ఆనువదించెను. “దేశే దేశే 
కళక్రాణి దేశే దేశే చ బాంఛవొః తంతు దేశం న పశ్యామి యత (భ్రాతా 

సహోదరః” అను ళ్లోకము నాతడు 

“ఎలనాగలు చుట్టంబులు గలుగుదు రెచ్చోటనై న గరమరుదారన్ 

దలప సహోదరు నెలమిం గలుగగ నెచ్చోట( బడయగా. దరమౌనే” 

అని అనువదించెను. ఇది మూలమును చక్కగ అనుసరించు చున్నది. ఈ విధ 

ముగ భాస్కర రామాయణ కర్తలు కూడ కవ్మితయము వారి వలెనే మూలము 
నొకచో విస్సరించియు, మజియొకచో సం్యగ్రపించియు, ఒకచో నూత్న 
వర్ణ నములను చేర్చియు, ఇంకొకచోట అన్య థాకరించియు తమ ఆనువాదమును 

సాగించిరి, మొ త్తమ మీద ఈ యుగము నందలి అనువాద విధానమంతయు 
కొంచె మించు మించుగ కవిత్రయము వారి పద్ధతినే సాగినడని చెప్పవచ్చును. 

శ్రీనాధునిది 'భావానువాద పద్ధతియని ఎజింగి యున్నాము. (శ్రీనాధుడు 
చైషధాం ధ్రీకరణముక “పంచనళ్లి” యందలి శ్లోకములవంటి శ్లోకములను కొన్ని 
టిని విడిచివైచినకు, మొత్తము మీద మూల కావ్యమునందలి భావముల నన్నిం 
టిని వ్య_ే కరించుటకు యత్ని ౦చెను, 

శృంగార నైషధము చివర నతడు తన ఆం|ధ్రీకరణమును గూర్చి 

“అశేష మనీషి హృదయంగ మంబుగ శబ్దం బశసరించిముు, ఆభి|పా నుంబు 
గురించియు, భావం బుపలక్షించియు, రసంబు పోషించియు, ఆలంకారంబు 

భూషించియు బజొచిత్యం బాదరించియు, అనౌదిత్యంబు పరిహరించియు" 
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మాతృకానుసారముగ తా ననువాడము సాగించినట్లు బెప్పియుండిను. ఈ లక్ష 
ఇఅములన్నియు అతని అనువాదమున కన్పించును,. అతడు కొన్నిచోట్ల మూలము 

నందలి పునరుక్తులను పరిహరించి, దీర్హ వర్ణ నములను సంగహించెను. అనౌచి 
త్యమును పరిహరించుటకై స్వతం|తించి కొన్ని మార్పులు కావించెను మూల 
శ్లోక భావము తెలుగు పద్యమునకు సరిపోనపుడు సందర్భానుగణముగ మిగిలిన 

భాగమను తాను కల్పించెను, మూలమునందలి రస భావ కబ్దాలంకార ములను 

పెక్కుచోట్ల అనుసరించెను, మొత్తము మీద ఇతని ఈ ఆనువాదమున 

మూలానుసరణ మధికముగ కన్పించును. వాంస దమయంతికి నలుని వర్ణించుచు 
చెప్పిన సందర్భమున నలుని గుణరూపాదులను విని శచీ పార్వతీ లక్ష్మీ సరస్వ 

తుళు కూడ వికారమునకు గురియైరని వర్షించు మూలక్లోకములను శ్రీనాధుడు 

స్పృశింపక జొచిత్యమును పోషించెను. 

“సువర్ణశైలా దవతీర్య తూర్ణం 
స్వర్వాపానీ వారిక ణావకీర్టె* 

తం వీజయామః న్మర కేశ కాలే 

పకైః నృపం చామర బద్ధ సభై $$ 

ఈ శ్లోకము హంస దమయంతితో చెప్పినట్టిది. స్మరశేశికాలమున తాము 
రెక్కలతో నలునికి వీచుచుందుమని హంస చెప్పుట, అందును దమయంతితో 
చెప్పుట ఉచితముగా లేదు. అందుచే శ్రీనాధుడు స్మర కేళికాలే ఆను పదమును 
తొలగింది “కనక శై లంబు డిగ్గి ఆకాశ సింధుసలిలముల దోగి మిగులంగ 

చల్లనైన చారుహాటకమయ గరుచ్చామరముల వీతు మతనికి వైశాఖ వేశలందు' 
అని రచించి బౌచిత్యమును పోషించెను. 

సంస్కృత హర్ష నై షధారంభమున గల నల కీర్తి తేజోవర్ణనాత్మకము 
లైన శ్లోకములలో మొదటి రెంటి యందును అర్ధము కొంచె మించుమించుగా 
సమానమే, అందుచే శ్రీనాధుడు పునరు క్రిని పరిహరించుటకై రెంటిని కలిపి 

'తపనీయ దండైక ధవకాతపతితోద్దండ తేజః కీర్తి మండలుం' డని సీస 

పద్య (పథమ పాదముగా అనువదంచెను, అల్లు నలుని ముఖమును వర్ణించు 

శ్లోకములందలి వునరు క్రిని తొలగించి ఆతడొ కే పద్యమున అందలి భావముకు 
వ్యక్తము చేసెను నలు డశ్వము నెక్కి పరివారముతో కూడ ఉపవన వివి 

రను కావించిన విషయము మూలమున పెక్కు. శ్లోకములలో వర్జితమై 
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యున్నది. (క్రీనాధుడు వాని సారాంశము రండు వచనము లందు సం|గహీం 

చెను. ఆర్లే దమయంతి విరహమును వర్షించు సందర్భమునందలి చంద్రమన్మ 
థాద్యుపాలం భముల నీతడు చాలవరకు సంగ హించెను. 

మూలమునందలి సమాసములను శబ్దములను యధథాతధములుగా ఆతడు 

[గహించిన చోట్లు పెక్కు గలవు మూలకవి మహావండితుడగుటచే వ్యాకరణ 
విశేషములతో కూడిన కొన్ని విలక్షణ భావములను, సమాసములను (పకటించి 
యుండెను, శ్రీనాధుడు అట్టి చోట్ల మూలమున కే విధముగను దీసిపోని 
యట్లు ఆ [పయోగములను చక్కగా అనుసరించి తన పాండితీ శౌండీర్యమును 
(ప్రకటించి యుండెను. ఒక్కాక్కప్పుడు మూలమునందలి (పయోగము లతి 

సుందరములై యుండుటచే వానినొక పద్యమున నిముడ్చుట కష్టముగా తోచి 
నప్పుడు అతడు పునరుక్తి దోషమునకై న నంగీకరించి రెండు పద్యములు [వాసిన 

చోట్లును గలవు, “కమలేందీవర షండ మండిత” “మృదు రీతిం (బతి 

వాసరంబు అను పద్యములు రెండును ‘'గమికర్మీకృత నై కనీవృతా” 

'సదసత్ సంచయ గోచరోదరీ' అను అందమైన సమాసములను విడిచి పెట్టలేక 
(వాసినట్టివే “నలిన సంభవపు వాహనము వారువంబులు” తలి మదేక పుతకో 

వంటి సీసములలో ఆతడు మూలభావమును వ్య క్రీకరించి దానితో సమాన రామణీ 
యకము గల సొంత కల్పన కావించెను. ఇస్తే ఆతడు సొంత కల్పనలు కావిం 

చిన సీస పద్యములు మజికొన్ని కలవు. 

శ్రీనాధుడు కథావిధానము నంతగా మార్చి యుండలేదు. స్వయంవర 

సందర్భమున ఫీమరాజు వఏీష్ణువును పార్థింపగా నతని ఆదేశమున సరస్వతి 
స్వయంవర మండపమునకు ఆరుదెంచి వచ్చిన రాజులను దమయంతికి వర్షించి 

చెప్పినట్లు మూలము నందున్నది. శ్రీనాధుడు విష్ణు |పార్థనమును తొలగించి 

ఫీమరాజు స్వయముగా ప్రార్థంపగా సరస్వతి వచ్చి దమయంతికి రాజుల 
గుణగణము లెణీ=గించెనని [వాసి యుండెను. దమయంతీ వివాహానంతరము 

సోదరులు దమయంతికి సుగంధ [దవ్యములును అమూల్యాభరణములును, 

పనుపునకై నూయి [గామములను ఒసంగినట్లు తెల్పు పద్యములు (శ్రీనాథుడు 
కల్పించి (వాసినట్టివి, స్వయంవరానంతరము ఇందాదులు నలదమయంతులకు 

వరము లిచ్చిన పిమ్మట సరస్వతి నలు)కి చింతామణి మంతము నువదేళించి 

నట్టు మూలమునందున్న ది, ఇచ్చట శ్రీనాధుడు చింతామణిీ దివ్యమం[త 

మూరర్తియెన సరస్వతిని దలంచినచో సారస్వత సిద్ధి కలుగుననియ్కు (పాతః 
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కాలముస నలదమయంతీ కర్కోటక బుతుపర్దులను దలంచు వారికీ కల్మష 

ములు తొలగుననియు రెండు వద్యములలో చెప్పి, మూడవ దానిలో కలియుగ 
మున కాశ్మీర దేశమందు శారదా పీఠమున మా మల్లదేవీ శ్రీహీరులకు 

శ్రీహర్టుడను కుమారుడు పుట్టుననియ అతడు విద్వత్కవి అగుననియు ఆతడు 

వాయు కావ్యముచే నలునికి గొప్ప కీర్తి కలుగుననియు తెల్పియుందెను. 
నైషధ కావ్యమనం దేత దచనకు సంబంధించిన మూడవ సద్యము నందతి 

కల్పన చమత్కార శోభితమై (శ్రీనాధునికి మూల క ర్హయెడ గల గౌరవమును 

[వకటించుచున్నది. ఈ విధముగా శ్రీనాధుని నై షధాం[ధీకరణము మూల 

మును సన్ని హితముగా అనుసరించుచునే తెలుగున దాని3౦'టెను రసవ_త్రరమను 
(పళ _సిని సంపాదించినది. 

శ్రీనాధుని గాథాన _ప్రళతి అనువాద మిపు డనుపలబ్ధము. ఇందలి పద్య 

ములు మూడు నాలుగు మ్మాతము లభ్యములై నవి 

“వారణ సేయ దావిగొనవా - నవ వారిజమందు దేటి కొ 
వ్వారుచునుంట సీ వెటుగవా - |వీయ వాతెజగంటి గంటి కె 

వ్యారికి( గెంపురాదు - తగవా మగవారల దూజ నీ విభుం 

డారసి నీ నిజం బెజుగు నంతకు నంతకు నోరు నెచ్చెలీ” 

“ఇందు “తగవా మగవారల దూర? నీ విభుండారసి నీ నిజం 

బెఖుగునంతకు నంతకు నోర్యు “మనుట (శ్రీనాధుని స్యతంత కల్చనము.”5 
ఢ్రీనాధుని కాశీఖండము స్కాంద పురాణాంతర్గత మైన ఒక ఖండమునకు 

స్వతిం[తానువాదము. మూలము కావ్యము కాక పురాణముగుట చే (శ్రీనాధు 

డాం(ధ్రీకరణమున ఎక్కువ స్వాతం[త్యము వహించి తన రచనకు కావ్యత్వ 
మాపాదించుటకై _పయత్నించి యున్నాడు. అతడు సందర్భానుసారముగ 

ఇతర [గంథముల యందలి శ్లోకములను కూడ అనువదించి అందు (ప వేళ పెట్టి 

యున్నాడు. దీనికి ముఖ్యమైన ఉదాహరణము వింధ్య గర్వసం స్తంభన 
వృ త్తాంగము నందలి సూర్యవర్గనము. ఇచట శ్రీనాధుడు మయూరుని సూర్య 

శతకమునందలి శ్లోకములకు సీసములతో స్వశంతమైన ఆం|ధ్రీకరణమును 

సాగించెను, 

“శాతః క్యామాలకాయాః పరప రివ అను బ్లక పాదార్థమునకు 
oe) థి 

“దిజుసాన పట్టించి చికిలి చేయించిన గండ్ర గొడ్డలి నికాగహనలతకు" అను 
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ఆం దీకరణమును చూచినచో ఇందు శ్ర్రీనాథు డవలంబించిన అనువాదము తేటి 
తెల్పి మగును. 

భీమఖండము కూడ స్కాంద పురాణాంతర్గత మైన ఒక ఖండమున 

కనువాదమే. దీని మూలము విషయమున పండితులలో పెక్కు. వాదోప 

వాదములున్నవీ. శ్రీనాధుని భీమఖండ మే సంప్కృతీకరింపబడి స్కాంద 

పురాణమున చేర్పబడినదని కొందణి యభ్మిపాయము., దీనిని బట్టి చూడ 
కాశీఖండానువాదము కంటె నిందలి యనువాదము ఎక్కువ మూలానుసారియని 
చెప్పవనచ్చునుః 

హర విలానమున శ్రీనాధుడు గిరిజా కల్యాణము నొక విలానముగ 

నర్జించెను, ఇది కాళిదాసుని కుమారగంభవము నందలి గిరిజాక ల్యాణము 

వరకును గల భాగమునకు సం[గహాకవాదము, శ్రీనాధు డిందు మూలము 
నందలి వర్ణనములను చాల తగ్గించి కథాభాగమునకే ఎక్కువ [ప్రాధాన్యమిచ్చి 
నాడు. అనువాద మున్నచోట మూలానువాదములను పోల్చి చూచినచో 

నత డిందు కూడ నైషధానువాద విధానమునే అవలంబించినట్ట్లు తోచును. 

“వృసీషి కా సంతి గ్భహేషు దేవతాః 

తపః క వత్సే | క చ తావకం వప్కు 

పదం సహేత భ్రమరన్య పేలవం 
శిరీష పుష్పం న పునః పత | తిణః”, 

అను శ్లోక మునకు 

“ఇక్కడ లేరే వేల్పులు సమీప్పితదాతలు ముద్దుకూన! సీ 

వెక్కుడ ఘోర వీర తప మెక్కడ, ఈపటు సాహసిక్యముల్ 
తక్కు, శిరీష పుష్పమవధాన పరత్వమునన్ మధు [వతం 

బెక్కిన నోర్చునో విహగ మెక్కిన నోర్చునొ నిళశ్చయింపుమా.” 

అను పద్యము శ్రీనాధుని అం్యధ్రీకరణము, ఇది మూలానుసారియై మూలము 

నందలి భావమును చక్కగా వ్యక్తము చేయచున్నది. ముద్దుకూన అను 

విశేషణము పార్వతి తను మార్గవమును ఘోగ వీర అను విశేషణము తపస్సు 

యొక్క క్లేళమును లెస్సగా |ప్రకటించుచున్నవి. మన్మథుడు ఇందుడు 

కబురంపగా ఆతని కడ కరుదెంచిన విషయమును కొళిదాను 'అథ సలలిత 
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యువతి భూలతాచారుశ్ళుంగం' ఆను శ్లోకమున వర్ణించెను. శ్రీనాధుడు 

దీనికి *కాంతాజనంబుల కజివంక బొమలతో (పతివచ్చు పుష్ప చావంబుతోడో 

ఇత్యాదిగా గల సీస పద్యమును రచించి యుండెను. శ్రీనాధు డిందు మూల 

భావమును మిక్కిలి పెంచి మన్మథుని వలరాజని పేర్కొని యుండుటచే అతని 
చాపచ్చ్యత కేతనాదులను రాజ చిహ్నములుగా వర్ణించి మూలమునకు మెఆజుగు 

'పెటైను. శ్రీనాధుని ఈ పద్యమునకును ఉత్తర హరివంశము నందలి నాచన 
సోమనాధుని 

“మకరందమాని మెమణఆచిన గొనయంబు 

పెడ[మోయ గడివోని వింటి తోడి. 

చొ 2. 194 

అను సీసమునకును చాల సాచృశ్యమున్నది. శ్రీ నాధుడు ఆ సీసమునందలి 

భావమును కాళిదానుని శ్లోకమునందలి భావమును జతచేసి చక్కని పద్యమును 

[(వాసెనుు ఈ విధముగా శ్రీనాధుడు కుమారసలభవము నందలి క్లోకములను 

చాల వజకు సం[గహించియు, కొన్ని చోట్ల పెంచియు ఆ గిరిజా కల్యాణమును 

రచించెను. హరవిలాసమునం దతడా కిరాతార్జునీయ వృత్తాంతమును _శాసెను 

కాని వకారణము చేతనో భారవి కిరాతార్జుసీయము నందలి భావములను ఎక్కు 

వగా ఆనుసరించి యుండలేదు 

బమ్మెర పోతరాజు భక్తిరస సము[దమని చెప్పదగిన భాగవతమును 

తెనిగించెను. అతని ఆంధ్రీకరణము కొన్నిచోట్ల కవిత్రయము వారి ఆంధీ 
కరణమును, కొన్ని చోట్ల శ్రీనాధుని ఆం(ధ్రీకరణమును పోలి యుండును. 

అతడు సహజముగా భదక్తుడగుటచే భకి రస (పసి వచ్చిన చోట్ల మూలము 

నందలి భావములకు తన సొంత భావములను కూడ జత చేసి ఎంతో పెంపు 

కావించెను. అందుచేతనే మూల భాగవతము కంటె ఆం[ధ్రీకరణము కొంచె 

మించుమించుగా రెండింతలై నది. కొన్ని చోట్ల నాతడు శ్రీధర వ్యావ్యానమును 
కూడ యథాతథముగ అనుసరించిన చోట్ల అతడు శ్రీనాధుని పద్ధతినే అవలం 
బించెను. మొత్తము మీద ఈతని అనువాదమున పెంపకము హెచ్చు. 

11) 



రిల 

[పదింధ యుగమునకు పూర్వము నివసించిన కవులలో కొందటు 
సంస్కృత నాటకములను (పబంధరూపమున నాంధీకరించి యుండిరి, వారి 

మూలానుసరణ పద్ధతులు ముందు (పకరణములో వివరింపబడును. ఇక ఆంధ్ర 

మున నాటక వాజ్మ యము పందొమ్మిదవ శతాబ్ది ఉ_తర భాగమున వెలువడినది, 

అంతకు ముందు యకగానాదులు కొన్ని కానబడును. కాని వానికిని సంస్కృత 

నాటకములకును ఎక్కువ సాదృశ్యము లేదు. నాటక వాజ్బయము వెలువడిన 
ఆరంభదినములలో పలువురు తెలుగు కవులు సంస్కృత నాటకములను అనువ 

దించుటకే పూని యుండిరి, ఈ నాటక కర్తల యనువాదము పదానువౌదము. 

వీరి ఆం|ధ్రీకరణమునందు స్వతంతత చాల తక్కువ. మూలమునందలి గద్య 

పద్య భాగములను వీరు యథాతథముగ అనువదించిరి గణ యతి _పాసల 

కొకు వాడబడిన పదములలో కొన్ని మార్పు చేర్పులు కూడ కాననగును. 
కాని మొత్తము మీద వారు మూలమును యథాతథముగా అనువదించుటకే 

యత్నించి యుండిరి. కవిితయము వారి అనువాదమున కథానుసరణమె 

ఎక్కువగా కన్పించును. శ్రీనాధుని అనుసరణమున కథా భావముల రెండింటి 

అనువాదము కన్పించును. ఈ నాటకాం[ధీక ర్రల ఆనువాదమున కథ భావములు 

పదములు కూడ సన్నిహితముగా అనునరింపబడును. ఇందు (వతి శబ్ధము, 

(పతి అర్థమును కూడ ఆపరిహార్యములే, “శ్రీ కొక్కాండ వెంకటరత్నం 
పంతులు గారు తమ నరకానుర విజయవ్యాయోగానువాదమున 

“పద్యమునకు బద్యంబును గద్యమునకు గద్యమును దగం జేయబడెన్ 

హృద్యంబగ్న స్త్ కృతియం దొద్యక్యతిం గాంచినట్టు లర్హులు రతన్ 

అని సంస్కృత రూపకాంధ్రీకరణములో పద్యముశకు పద్యము గద్యమునకు 
గద్యము వరుసగా [వ్రాయుట అను సంప్రదాయము నేర్పజిచినారు.? 

మొత్తము మీద 'ఆంధమునందలి అనువాద విధానమును పరిశీలించు 

నపుడు కథానువాద మతి న్యతం్యతముగను, భావానువాదము ఎడనెడ స్వతం త 

మయ్యు మూలానుగుణముగను, సదానువాదము ' మూలాతివిధేయముగను 
తోచును. ఈ మూడు పద్ధతులలో భావానువాదము ప్రశ న్థము. ఇది 
కథానువాదము వలె అతి స్వతంతమును పదానువాడము వలె అతి విధేయమును 
కాని మధ్యస్థ స్థితి 
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మంచన, పీనవీరభ|దుడు మున్నగువారు సంస్కృత నాటకములను 

తెలుగున [పబంధములుగా [వాయుచు ననుసరించిన అనువాద విధానము ముందు 

వివరింపబడును,. 

ఉపయుక్త (గంథ నిర్రేశము : 

li. (ద్రభాకరశా స్త్రీ. ఉ_త్తరహరి. వీఠిక 

విం 

ల్, 

కేతన పుట 44. శివకుమార్ 

ఆం'ధ సాహిత్య సం|గహా చరిత, వారణాసి వెంకటేశ్వర్లు 

పుట 198” 

వేటూరి పభాకర శాస్త్రి. ఊఉ. హరివంశ పీఠిక పుట 8 

పింగళి ల&్మీకాంతము, ఆం(ధ సాహిత్య చరిత పుట 171.78. 

డా. కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి. శ్రీనాధుడు, పుటలు 4$4తీ. 447. 

పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు. నాటక వికాసము, పుట 1968. 



5. (అ) ఆంధ్రమున నాటకము 

లాలస్వముగ 'ఎలువడుటకు కారణములు 

సంస్కృతము నందలి పురాణేతిహాస కాస్త కావ్యాదులను వలె 

(పాబీనాం్యధ కవులు అందలి నాటక [పష్మకియను తెనుగున నెలకొల్పక 

యుండుట అచ్చెరువు కలిగించును. పూర్వాం[ధ కవులు లోకో త్తరమస్ 

(పసిద్ధి వడసిన నాటక [ప్రాళస్త్యమును గుణించి ఎజుంగనివారు కాదు. తాము 
తలచుకొన్న సంస్కృత నాటకానుసరణమునకే కాక స్వశంతాం్యధ నాటక 

రచనమునకు కూడ సమర్థులే. వారు దృశ్య కావ్య _ప్యకియపట్ట దృష్టి 

నిడనే లేదని చెప్పుటకును వీలులేదు. ఏలన ఆం|ధ వాజ్మ యమున నన్నయ 

కొలము నుండియు నాటకమును గూర్చిన (ప్రస్తావనలు, సూచనలు కనవచ్చు 

చున్నవి, ఆనాటి కవులు కొందటు నాటకానుసర ణమునకుకూడ నుషక్రమించిరి. 

కొని పురాణ కావ్యాం[ధ్రీకరణమునకును నాటకానుసరణమునకును చాల వ్యత్యాస 

మున్నది. కవితయము వారును శ్రీనాధాదులును మూలమునకు వన్నెచిన్నెలు 

దిద్ది దానిని యథోచిత రీతిని మెజుగులు దిద్దుచు నాంధ్రీకరించిరే కాని ఆ కావ్య 

ముల ఆకృతిని మార్చుటకు యత్నించలేదు. నాటక పరివర్తకులు మాతము 
మూలస్వరూపమును పూర్తిగ మార్చి వానిని తెనుగున (ప్రబంధ రూపమున 

సంతరించిరి, 

ఇట్టి నాటకానుసరణమును [పారంభించిన వాడు మంచన. ఇతేడు 

కీ. శ 18వ శతాబ్దము నందలి వాడు, ఇతడు సంస్కృతమున రాజశేఖర 

కవి విరచితమగు విద్ధసాల భంజికా నాటికను కొంతమేర కనుసరించి దానిని 

కేయూర బాహు చర్మితమను పేర [పబంధముగా రచించెను. అటు పై (శ్రీనాధ 

కర్తృకముగా నెన్నబడుచున్న క్రీడాభిరామము కూడ సంస్క్భకము నందలి 

(పేమాభిరామమను వీథి రూపకమునకు చంపూ కావ్యరూపమగు తెనుగు సేత, 

ఈ క్రీడాభిరామమున వీథి నాటక లక్షణములు కనవచ్చుటచే ఇది ఆంధ 
నాటక పరిణామ చర్చితలోని ఒక దశను నూచించునని కొందణియ భి పాయము. 



రెల్ర్ 

అటుపై వీల్లలమజ్ఞీ పినవీరభ్యడుడు కొళిదానుని అభిజ్ఞాన శాకుంతలము 
నందలి నాటక[కమమునకు పెక్కు స్వకపోల కల్పనలను చేర్చి దానికి 
మహాభారతము నందలి శకుంతలోపాఖ్యానమును కూడ జతచేసి శృంగార 

శాకులతలమను |పబంధమును రచించెను తరువాత ఆం|ధమున తొలి జంట 

శవులుగా (పసిద్ధి చెందిన నంది మలయ ఘంట సింగనలు, సంస్కృతము 

నందు కృష్ణమి.శుడు వేదాంత పధానముగా రచించిన (పబోధ చందోదయ 

నాటకము నదేపేరుతో మూలమునకు సన్నిహితముగ [శవ్యకావ్య రూపమున 
ననువదించిరి. పిమ్మట పదునాజవ శతాబ్దము నందలి బొడ్డుబెర్హ చిన 

తిమ్మయ జయదేవ కవి |పణీతమైన (వనన్న రాఘవ నాటకమును (పసన్న 

రాఘవ నాట్య పబంధమను పేర చంపూ కావ్యముగ రచించెను. నామమునకు 

తగినట్లు ఈ కావ్యమున నాట్య 1సబంధ లక్షణములు రెండును కన్పట్టును, 

శ్రవ్యమున వలె కవి వచనములు, సంధి వచనములు, వర్ష నాదులు మాతమే 

కాక నాటకమున వలె అంక నిభజనమ్ము నాందీ (ప్రస్తావనలు. [ప్రవేశక, 

విష్క.ంభకాదులు ఇందు కనవచ్చాను. మూలము నత్యంత సన్నిపాతముగ 

ననుసరించిన ఆం|ధీకరణమగుటయే కాక తొలుదొల నాటక లక్షణములను 

కొన్నిటిని |ప స్తుతీకరించిన ఘనత కూడ దీనికి దక్కినది, తదుపరి బిజ్జుల 

తిమ్మ భూపాలుడు మురాఠికృతమగు ఆనర్భ రాఘవ నాటకమును అనర్హ రాఘవ 
మను పేరుతోడనే [పబంధ రూపమున సంతరించెను. ఈ ప్రాచీన కవులను 
చూచి కొంద జాధునికాంధ కవులు కూడ సంస్కృత నాటక ములను (పబంధ 

రూపమున తీర్చిదిద్దిరి. వారిలో శ్రీ శిష్టా రామకృష్ణశాశ్త్ర మున్నగు వారు 

పేర్కొనదగిన వారు. 

ఇట్లు పూర్వాం్యధ కవులు కొందజు సంస్కృత నాటకానుసరణము నకు 

పూనుకొనియు తత్స్యరూపమను మార్చగా మటికొందజు కవులు స్వభాష 

యందు కాక సంస్కృృతమునందే రూపకములను రచించిరి అట్టి వారిలో 

రావిపాటి తిపురాంతకుడు పథముడు, ఇతడు క్రీ, శ, 14వ శతాబ్దికి చెందిన 
వాడు, ఇతడు |క్రీడాభిరామమునకు మాతృకయెన (పేమాభిరామమను వీథీ 
రూపకమును రచించెను. అటుపై భాస్కరుని ఉన్మ త్తరాఘవమును, 

విశ్వనాధుని సౌగంధికాపహరణమును, వామన భట్ట బాణుని పార్వతీ పరిణ 
యమును, కృష్ణదేవరాయల జాంబవతీ పరిణయమును పేర్కొానదగినవి. 
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ఆధునిక కాలమున తెలుగు వారు రచించిన సంస్కృత నాటకములలో పరవస్తు 

వేంకట రంగాడార్యుల వారి మంజుల నైషధము, శ్రీ విశ్యనాధ వారి అమృత 

శర్మిష్ట గు ప్రపాశపతములు వేర్కాన దగినవి, 

ఇట్లు [పాచీనాం[ధ వాజ్మయమున ఏర్పడిన నాటకాభావము ఆధునిక 

యుగారంభము (1860) వజకు కొనసాగినది, ఈ అభావమున శకేవియో కొన్ని 

కోరణము లుండి తీరును. వానిని గమనింతము. 

1. ఆనాటి మత సాంఘిక పరిస్థితులు : 

ఆం|ధమున కాదికవియగు నన్నయ స్వతం్యత కావ్య రచనా సమర్థు 

డయ్యును, మహాభారతాంధీకరణమునకు పూనుకొనుటకు ఆనాటి మత సాంఘిక 

పరిస్థితులు కూడ కారణమని చెప్పవచ్చును. రాజరాజ నరేందుడు తన కాలము 

నాటికి బౌద్ధ జైన మతములు (పబలమగుట గాంచి వైదిక మతమును ఉద్ధరింప 
నెంచి సంస్కృత భాషాపరిచయములేని సామాన్య జనులకు కూడ వైదిక మత 
మహత్యము నెజింగించుటక్తై పంచమ వేదమగు మహాభారతము నందలి 
అర్థము వెల్చ్బడియగునట్లుగ దాని నాంరీక రింపుమని నన్నయను కోరెను. నన్నయ 

భారతమును రచించుచు, మూలమున లేకున్నను పెక్కుచోట్ల వేదచోదిత విధు 

లను, వేద విపులను (పశంసించుచు తెల్పిన విశేషములును ఆతడు ఆక్వా 

సాంత గద్యలలో రాజరాజును వర్టించుచో వాడిన విశేషణములున్కు ఆతని 

మానసమున వైదికమతోద్దరణ భావము కూడ జాగరితమై యుండెనని 

వ్యక్టము చేయుచున్నవి. ఆతని రచన యందలి కొన్ని భాగములు, అందును 
అమూలక ములై నట్టివి, భారత రచనమునకును వైదిక మతోద్ధరణ సంకల్పమున 
కును సంబంధమున్నదని రుజువు చేయుచున్నవి. నన్నెచోడుడు, మల్లికార్జున 
పండితారాధ్యుడు, పాల్కురికి సోమనాధుడు వెలయించిన స్వతం[త కావ్య 

ములు, వారికి గల శైవ మతాభిమానమును నూచించు చున్నవి. నానాటికి 

అధికతరమగుచున్న శైవ వైవ్షవ మత దురభిమానమును బాపి ఆ రెండు 

మతముల వారికి సామరస్యము కల్పింప యత్నించిన వారిలో తిక్కన ఆగ 

గణ్యుడు. ఇతడు సర్వ ధర్మ తత్త నిధానమగు మహాభారతము నాం|ధ్రీక 
రించుటకు పూనుకొని “శివాయ విష్ణురూపాయ, శివరూపాయ నిష్టవే' అని కేవల 
సిద్ధాంత రూపమున నిలిచిన భావమును కార్య రూపము నొందింప సమక ట్రైను. 

వీరశైవ మతాభిమానులై న కవులు తన్మత (పచారమునకు దోహదము కలిగించు 
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రచనలు కావింప, విశిష్టాద్వెత మతానుసారులైన కవులు ఆ మతమునకు 

[పచారము కొవించు రచనలు వెలువరింప దొడంగిరి. తిక్కన తాతయగు 

భాస్కరుడు (శ్రీమన్నారాయణుని అవతారమైన శ్రీరాముని చరిత్రమును రచించె 
నని చెప్పుట నిజమే అయినచో ఇదియును అప్పటి శైవమత [(పచారమునకు 
(పతియోగముగ రచింపబడినట్టిదే అని భావింపవచ్చును, ఎజ్జన అరణ్యపర్వ 

శేషమును పూరించి అసంపూర్ణమైన ఆంధ మహాభారతమును పూర్తిచేసెను. 
ఇట్లు నన్నయ కాలమునుండి ఎట్జన యుగము వజకును కొనసాగిన వాజ్మయ 

ముపై ఆనాటి మత పరిస్థితుల (పభావము కనిపించును. శ్రీనాధుడు ఆంతవణకు 

కొనసాగుచుంటిన మార్గము నటుంచి కావ్యాం్యద్రేకరణము నారంభించి ఒక 

నవీన (వ్మకియకు నాంది పలికెను. [క్రీడాఖిరామమున నతడు వీధీ రూపక 
మార్గము ననుసరించినను [శ్రవ్య కావ్య సరణియిందే మక్కువ చూపెను. 

అనంతర కవులును ఆధిక స్వాతం_త్యమును [పకటించుటకు వెనుకాడి గతాను 

గతికముగనే రచనములను సాగించుట కుద్యమించిరి _ ఎట్టికవియెనను తన 
కావ్య చాతుర్యమునకు తగిన కీర్తి (పతిష్టలను, సమ్మాన్యతను అధిలషించుట 

సహజము, ఆనాడు మిగుల ఆదరము వడయుచున్న [వ్యకియను మాని నాటక 

రచనమును చేపట్టిన నది తమ కీర్తికి లాఘవము నాపాదించునేమో యను 

భావము వారి నట్టి రచనములపట్ల విమఖులను గావించి యుండును. కావుననే 

మంచన మున్నగు కవులు సంస్కృత నాటకము నదే రూపమున ఆం(ధీకరింపక 
చంపూ కావ్యములుగ మలచి యుండిరిం 

నాటకముల శృంగార (ప్రాధాన్యము : 

ప్రాలీనాంధ్ర కవులు, ధర్మనీతి త త్యములను (పపంచించుటయే తమ 
(పధాన లక్ష్యముగా (గహంచి పురాణేకీహాసాదుల రచనమును చేపట్టి నియు, 

ఆందువలన శృంగార రస |పధానములగు సంస్కృత నాటకములఎడ దృష్టిని 

సారింపలేదనియు విమర్శకుల యభిప్రాయము. కాని ఆటుపై వెలసిన కావ్య 
(పబంధములు శృంగార రస |పధానములే ఆగుటచే తత్కర్తలు నాటకముల 
నేల స్పృశింస లేదనెడు _పశ్న కపుడు సమాధానము చెప్పవలసి యుండును. 

అపుడు నాటక రచనము నందలి భాషా (ప్రయోగ, శైలీ స్వభావాదులకు 

సంబంధించిన కట్టుబాట్లు వారు వానిని యథాతథముగా సాంధ్రీకరించుటకు 

ఆటంకమ.లై యుండునని చెప్పవచ్చును. ఆచార్య పింగళి లక్ష్మీకాంత ము 
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గారు పేర్కొనినట్లు “వర్ణనమే కవిత్వము. ఇట్టి వర్ణనమున కంతగా 

[పాముఖ్యమునీయని నాటక రచనము పట్ల |పబంధ కవులు ఉపేక్ష వహించి 

యుండవచ్చును. 

కవుల రాజా(శితత్వము వ్ 

[పాచీన కవ్చలందణును ఇంచుమించు రాజులనో ఉన్నత పదవులందుం 

డిన ఆధికారులనో ఆ శయించిన వారు. కవి తా నాశయుంచిన వ్య_కీకి గల 

అభిలాషను గూడ గుర్తించి రచన కావించు ఆవళ్యకత ఎంతైన నుండును, 
వారి ఇష్టమునకు భిన్నముగ వ్యవహరించిన ఆతని కవితను వారాదరింపరు, 
ఆనాటి రాజులును రాజోద్యోగులును, పురాణ కావ్య, [పబంధ శవణ మాాతము 

ననే తృ్రి నొంది అట్టి రచనముల కావించుటకే కవులను [పోత్సహించిరి. 

నాటక లక్షణములను తెల్పు (గ్రంథముల ఆభావము : 

పూర్వము ఆం[ధమున నాటక [పదర్శనములు లేవనుటకు నాటక లక్షణ 

ములను తెల్పు [గంథ మాం_ధమున వెలువడకుండుట యొక నిదర్శనము. 
విన్నకోట పెద్దన తన కావ్యాలంకార చూడామణి యందును, భట్టుమూర్తి 

కావ్యాలంకార సంగ్రహము నందును నాటక లక్షణములను వివరించి యుండ 

లేదు. సంస్కృత (ప్రతాపరుదీయమునే అనుసరించిన భట్టుమూర్తి అందలి 

నాటక (పకరణమును (గహింపక వదలివై చెను. సాధారణముగ లక్ష్యము 

లుదృపించిన వెనుకనే లక్షణ [గంథము లుద్భవించును. ఆనాడు నాటక 

రచనము కాని (ప్రయోగము కాని లేకుండుట వలననే లక్షణ (గ్రంథములు పుట్టి 
యుండక పోవచ్చును. [క్రీ ఈ. 16వ శతాబ్దము నందలి చిత్రకవి పెద్దన 
మా|తము లక్షణసార సం్టగహమున నాటక లక్షణములను తెల్పియుండెను. 

ఈతడు సంస్కృత లక్షణములను యథాతటముగ అనుసరించి యుండును. 

ఇంకను “ఒక్క. తెనుగుననే కాక, లుతర దక్షిణ దేశ భాషలగు తమిళ, 

మలయాళ, కన్నడములందు గూడ, నాటకములు స్యతంతములు కొని, భాషాంత 

రీకరణములు కాని 1850 వజకును రచింపబడలేదనియు, నాటక [ప్రదర్శన 

ములు కూడ లేవనియు నాయా భాషల యందలి పండితు లేక్ష్యగ్రివముగ చెప్పు 
చున్నారు,కి 
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(క్రీడాభిరామ కావ్యాంతమున 

నటులది దోర సము దము 
విటులది యోగ్గల్లు, కొవిది వినుకొండ మహో 

పుట భేదన మీ [తితయము, 
నిట గూర్చెను [బహ్మరసికులెల్పను మెచ్చన్. 

1.298 

అను భరత వాక్యమును బట్టి |క్రీడాభిరామమును దోరసము[ద్రము నుండి వచ్చిన 

నటులు, ఓరుగల్లు నగరమున [పయోగించినట్లు తెలియనగును. [క్రీడాభిరామము 

సంస్కృత (పేమాభిరామమునకు ఆనుసరణము కావున పై విషయము 

సంస్కృత రూవకమునకు సంబంధించినదే అని కొందజు పండితు లూహించు 
చున్నారు. ఇది తెలుగునకు సంబంధించినదే ఆయినచో, ఈ _పదర్శనము= 

రసికులును, _పండితవర్యులును అగు కొలది మందికి మ్మాతమే పరిమితమై 
యుండునని యు, ఇట్టి రచనలు అటుపై రాకుండుటచే, ఆనాటి పండితులు 

సంస్కృతమునందలి రూవకములతోడ నే తృ ప్తినొంది, తెనుగునం దట్టివానిఎడ 
ఆసక్తి చూపలేదనియు భావింపవచ్చును. పై పద్యము వలన ఆనాటి నటులు 

ఒక 'పాంతమునుండి మజియొక (ప్రాంతమునకేగి _పదర్శషముల నొసంగెడు 
ఆచార ముండెడిదని తెలియనగును. కాని వాళు [ప్రదర్శించిన నాటకములెట్టివో 

తెలియదు 

నాటకములు (ప్రదర్శన (ప్రధానములగుట : 

నాటకము (పదర్శన యోగ్యమైనప్పుడే సంపూర్ణ తను పొందును. అడి 

(పదర్శనయోగ్యము కావలెనన్న గంగ పరికరముల సాహాయ్యమవనసరము. 

పూర్వము ఆం[ధదేశమున నాటక (పదర్శనావశ్యకములైన నాటక శాలలు, 

రంగ వరికరాదులు మున్నగునవి యుండెననుటకు నిదర్శ నములులేవు, రాజరాజు 

నరేం్యదుడు మహాభారతావతారికలో 

చం. విమలమతిం బురాణములు వింటి ననేకము లర్థధర్య ధా 

స్రముల తెజం గఇెతింగెతి, నుదాత్త రసాన్విత కావ్యనాటక 

[కమములు పెక్కు. చూచితిొొనని పలి యుండెను. 

12) 
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పింగళి సూరన (ప్రభావతీ [వద్యుమ్నునమున 

ఉ. ఆ వనజాక్ష నందనుడు నంతట నాంది తగం బరించ్క్మి యిం 

పావహిలం [బరోచనయు నాముఖముం దనరార నొప్పు [ప 

సావనతో ముకాదులగు సంధులు సాంగత( బెంపుమీజ గం 

గావతరాది నాటకములాడె ననేకము లద్బుతంబుగన్. 4.99 

ఆని నాట్య [పయోగమును గూర్చి వివరించెను. ఇవన్నియు సంస్కృత నాటక 

పదర్శనములై యుండనోపును. ఆనాటి [పదర్శనములు పండితులకును, 

సంస్కా._రులకును పరిమితములై సాగుచుండి యుండును. వారందయును 

సంస్కృత నాటక [పయోగములతోడనే సంతృ వ్రినొంది యుందురు. కావున 
వారు ఆం[ధ నాటక రచనము పట్ల కాని (పమయోగముపట్ల కాని _కద్ధవహించి 

యుండకపోవచ్చును. ఇంకను ఊరూర రంగస్థలములు నిర్మాణము కావించి 

సంస్కృత నాటక |పదర్శనములు జరుపబడినను సామాన్యజనుల కందు 

కొత్సుక్యముండదు. వారికి విశోదమును కల్సింప దేశి నాట్యవిధానము లుండ నే 

యున్నవి. ఇక సంస్కృత నాటకములై నను కొళిదాసాదుల నాటకములవంటి 

కొన్ని |పసిద్ధ నాటకములు తప్ప తకి_నవస్నియు | శవ్య[ప్రాయములే. ఆ 

నాటకములు కూడ 10వ శతాబ్దము తరువాత 'పెక్కుసార్లు (వదర్శింపబడిన 

[వనుటకు [ప్రమాణములులేవు. హవన ఆనాటి రంగ పరికరాదుం ఆభావము కూడ 

నాటక రచన నరికట్టినదని చెప్పవచ్చును. 

నటులకు సంభమున గొరవము లేకుండుట : 

సాధారణముగ నటన ఆంగిక, సా_త్యిక్క, ఆహార్యాభినయాదులచే 
శోవించును. ఒక పాతను ధరించెడు నటి లేక నటుడు ఆ పాాతకు తగిన 

వేషభాషలను ధరించి తగిన హావభావములను _పదర్శింపవలెను., నలుగుది 

ఎదుటను ఇట్టి అభినయము కావిందుటకు నటులు కొంత స్వేచ్చా _పవృత్తిని 

పూనవలయును. బహిరంగముగ నటులు గావింజెడి ఆంగికాడి వ్యాపారము 

లను గాంచి ఆనాటి పెద్దలు వారిని సంఘ బాహ్యులుగ పరిగణించుచుండిరి.* 

భావోచిత నటనమును నిర్వహించుటకు సంస్కారవంతులైై న విద్యాధికులెవ్వ 

రును ముందుకు వచ్చియుండరు. సంస్కృత నాటక [పయోగము ఉణించిన 
తరువాత కేవల పామర జనాదరణ ప్నాతములగు వీధీ నర్తకుల యొక్కయు 

వీధి గాయకుల యొక్కయు సంఖ్య ఆధికమగుచువచ్చెను. వారు తమకు 
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తోచిన, విధమున న్నర్తనములు సలిపి సామాన్య జనముల నాకర్షింపగల్లి నను 
ఉన్నత సమాజమున వారు గౌరవాదరములను పొందజాలకపోయిరి, కావున 

నాటకాభ్యుదయమున కిదియు కొంత నిరోధక మై యుండును. 

పూర్యాం[ధ వాజ్మ యమున నాటకము లుద్భవింపక యుండుఓకు గల 

కారణములను పలువురు విద్య్యాంసు లిట్లు వివరించియున్నారు. 

1. ఆంధులకు పద్యకావ్యముల పె నున్నంత ఆదరము వచనకావ్య 

ములపై లేదు. తిక్కనకు సమకాలికుడైన కేతన సంస్కృతమునం౦దు దండి 
విరచితమైన దశకుమార చరితమను గద్య కావ్యమును చంపూ కావ్యముగ 

రచించెను. “బాణుని కాదంబరిని కూడ కేతన కాలములోనే ఇంకొక కేతన 

పద్య [పబంధముగా రచించినట్లు సంకలన గంథములలో నున్నది. ఈ కేతన 
కొట్టరువు కేతనయే ఆని పలువురి యభిిపాయము. ఒకే శతాబ్దిలో ఆ రెండు 
గద్యకృతులను ఇరువురు కవులు చంపూ కావ్యములుగా పరివర్తన చేయుట 
చూడగా ఆ కాలమువారికి పద్య|[పబంధముపై గల ఆదరము కేవల గద్య 

కృతులమీద లేకుండెనని తలపవలసివచ్చును. గద్య వద్యాత్మకములై న చంపు 
వులు ఉభయతారకములగు నన్న నిబ్బరముచేతనో, గద్యము పద్యమ.వలె 

ధారణయోగ్యము క్రీ.ర్షికారణము కాదనెడి భావముచేతనో పూర్వకవులు [పత్యేక 

గద్యరచనల నాదరింపరైరి. శ పై అభ్నిపాయము ననుసరించి గద్యముపె 

పూర్వకవుల కాదరభావము లేకుండుట కూడ నాటకాభావమున కొక కారణమని 

చెప్పవచ్చును. 

“నాటకమునకు సహాయకారి అయినది గద్యము, ఆట్టి గద్యము (ప్రత్యేక 
కావ్యరచనముగా వికాసము చెందకుండుటయే మార్గనాటకాభావమునకు కారణము. 

గద్య రచనా కాలము |పారం౦భము కాకముందే నాటక రచనము |పారంభము 

కాలేదని విచారించుట వ్యర్థ పయాసని అని డా, ఐ పాండురంగారావుగారి 

యభి[పాయము, 

2. “సంస్కృత నాటకములలో సంస్కృత (ప్రాక్సృతము లకు రెంట్కిని 

విరివియ్రైన యుపయోగము కలదు. సంస్కృతమువలెనే |ప్రాకృతము కూడ 
బూర్వు వై యాకరణులచే నిబద్దమై నియమితమై యుండుటచే నది సంస్త్రృతముతో 
పాటు స్వతీం[త మై కావ్యములందు నిరాష్షపముగ సుపయోగింపబడుచు, నొక 

(పత్యేక భాషగ పరిగ జింసబడు చున్నది, ఆంతేకాక సంస్కృత లాక్షణికులు 
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నాటకనిర్మాణమున ప్మాతలుపయోగించు భాష విషయమున కొన్ని నియమముల 

నేర్పటిచిరి. (దాహ్మణులును, నాయకులును, రాజులును శుద్ధ సంస్కృతము 

నుపయోగింతురు. ద్రీలును, నీచ జనులును (బాకృతము నువయోగింతురు, 

మరల నీ ప్రాకృత వయోగ విషయమున గొంత వేజుపాటు కలదు. కులీనులగు 
స్రీలు గీతములలో మహారాష్ట్ర ప్రాక్సుతము నుపయోగింతురు. సాధారణ సంభా 

షణమున వీరును బాలాదులును, సేవకులును శౌరసేని నుపయోగింతురు, 
ఆంతఃపుర పరిచారకులు మాగధిని, నీచ సేవకులు వెళాచిని వాడుదురు, ఇట్లా 

యా పా (తల యంతర ములను బట్టి సంస్కృత నాటకములలో భాషా [ప్రయో 

గము నియమితమైయున్నది. సర్వ సాహిత్య మార్గములందును సంస్కృత 

ఫక్కి. నే యనుకరించు నలవాటుకల తెనుగు వారి కీ నిబంధనము కొంత 

యాటంకము కలిగించినది, ఏలయన సంస్కృత [పాక్సతములవలె దెలుగున 
[గాంథిక [గ్రామ్యభాషలు రెండును వ్యాకరణ పరిసంస్క్టృతములై యుండ లేదు. 

తెలుగున (గామ్యమునకు స్థిరమైన యాకృతి లేదు. కాగా సంస్కృత నాటక 

కర్తలు ప్రాకృతమును తద్భేదములను నుపయోగించిన చోటులలో తెలుగువా 
రెట్టి భాషా విశేషము నుపయోగింపవలెనో స్పష్టపడియుండదు. పోనీ లాక్షణి 

కులుచెప్పిన యా ఒక్క నిబంధనము నుల్చంఘించి నర్వప్శాతలకు నొకే భాష 
నుపయోగించి నాటకరచనకు గడం౦ంగుటకు; బూరాకం[ధకవుల కంత నిరంకు 

ఛత్రము స్వాతం|త్యమును లేకపోయెను, దీనికి ఫలితమే తెలుగున నాటకములు 

తరుణములో వెలువడకుండుటో శ్ అని డా. దివాకర్ల వెంకటావధాని గారి 

యభిపాయము, 

“తెలుగున [గామ్యభాష లాక్షణికనిషిద్ధము. కావున చేయునదిలేక 

ఆంధ కవులు రూపకానువాదమును వదలిరి' * అని శ్రీ రాయపోలు 

సుబ్బారావు గారు వివరించిరి. 

4. “ముఖ్యముగా నా దృష్టికి తోచిన కారణమేమన్న మన వాజ్మయ 

ములో సంస్కతమునందు గాని మరి యే హైందవ భాషయందు గాని పొడ 

నూపని |ప్రబంధస్వరూప ముత్చ త్రియగుటయే యని చెప్పదగియున్నది. నాట 

కముల యొక్తయు కావ్యములయొక్త యు లక్షణములు సామాన్యముగ నుండుటచే, 

వేజుగ నాటకములు (వాయు నవసరను లేక పోయినది, మన (పబంధములు గీర్వాణ 
నాటకములనలె నయిదాజాళ్వాసములతో పూ ర్తిచెంది కభయంతయు నాటక నిరాణ 
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పరిమాణములను మించక యుండును, అనగా ఆంధ |పబంధములు సంస్కృత 

నాటక నిర్మాణకమమును సూచించుచున్నవి, కావున విద్యాభిమానుఆగువారికీ 

నాటకములకు బదులుగ [వబంధములు చెకూర్పబడినవి,” అని శ్రీ) టేకుమళ్ళ 

అచ్యుతరావు గారు తెల్పిరి. 

“తెలుగు [పబంధము ఒక వింత శీల్పనిర్మాణము. సంస్కృతమున 

క్వాచిత్క ములగు చంపువులు దక్క, గద్యకావ్యములు వేజు, పద్యకావ్యములు 
చేలు, క థనాత్మకములగు (శ వ్యకావ్యములు వేలు, సంవాదాత్మక ములగు దృశ్య 

కావ్యములు వేలు, ఇక తెలుగు [పబంధమో, గద్య పద్య కథన, సంవాదా 

త్మకమయి, సమస కావ్యభేదములు ఎక్మత రాశీభూతములయి వెలసిన సంపూర్ణ 

మూ రి, ఇట్టి వె లక్షణ్యముకలిగిన సమగ సారస్వతమూ ర్తి రి ఏదేశభాషలలోను 

లేదు. మనలో (పత్యేక గద్యకా వ్యములు లేవనెడి లోటు నాటకములు లేవనెడి 

లోపము ఈ [పబంధమే శీర్చినది. మటీయు వర్ణనాత్మకమైన భావుకత్వము 
ఇముడ్చుకొన్నదియు నీ (సబంధమే+ ఇది కవితాశ కుల నన్నింటి నౌజసి 

చూచు స్థానమని పూర్వుల యభిప్రాయము. 65 The parts lose their 

individuality in the finished whole {Moulton). ఇతర కవులకంటె 

[వబంధకర్తలే పెద్దలని మనవారు కొనియాడుటయు ఆందుచేతనే, పాళ్ళా 
త్యాధునిక విమర్శకులు కొండలు కవితాశ క్తి సంపూర్ణవ్యక్రికి పబంధమువలె 

చికావ్యభేదమును జాలదని దానిని నిర్వహంచినవాడే మహాకవియని ఒక కళా 

సిద్ధాంతమును |పతిపాదించికి, అట్టి (పబంధము (ప్రదర్శన సొకర్యములేని 
నాటకముకంటె వొబ్మయమున చిరస్థాయిగా నుండునను ఆళచే పబోధ చం|దో 

దచదయమువంటి నాటకములు తెనుగున [పబంధములై యుండవచ్చును,” రి ఆని 

ఆచార్య పింగళి లక్ష్మీకాంతముగారు వచించిరి, 

5. “విన్నకోట పెద్దన తన కావ్యాలంకార చూడామణిలో [శన 

కావ్యములనే (పశంసించెను, అందుచే మనవారు [శవ్యకావ్యరచ నము మ్మాతమే 

సప్పసంతానములలో చేరినదనియు, ఆముష్మికాభ్యుదయ  _పదమనియు 

దృశళ్యకావ్య మట్టిది కాదనియు తలంచిరని ఒకర హస్యము వెలువడుచున్న ది” అని 

ఛీ వేదం వెంకటరాయకాస్తే గారి యభ్మిపాయము, 9 

6. “తెలుగుభాష యందు కావ్యములు వెలయించినవారికి సంస్కృత 

భాషా పరిజ్ఞానము కొణవడినదనుట పొరపాటు, కాని తెలుగునందలి రూపక 



94 

ర్చనము నన్న మొన్న టివజకు యక్షగానముల ఆంతస్తునుదాటి పరుగకుండుఊ 

తెలుగువారి ఆధైర్యమునుు చాద స్తమును, సోమరితనమును తెలుపు” నస 

ఠాళ్ళపల్లి వారసిరి, 10 

7. డా॥ వి.వి. కీత్ మహమ్మదీయుల పరిపోలనము (పొచీన నాటక 

కళా విధానము పై ఆత్యంత(ప్రభావమును చూపెననయు, రాజులు తమ సింహాసు 

నములు కోలుపోగా నాటక [పదర్శనములును, భారతీయ సంస్కృతిని [పతి 

భింబింపచేయు నాటకరచన ములును సన్నగిల్రైననియు. పేర్కొనెను, 

“Doubtless the Mohomedan conquest seriously affected 

the vogue of the classical drama, which was obnoxious to 

Mohomedan fanaticism as being closely identified both with: 

the national religion and the national spirit of India, Fhe kings 

who had been the main support of the actors and poets alike, 

disappeared from their thrones or suffered: graverevers in fortune.. 

The tradition of dramatic performances gradually vanished. 

Other causes contributed to this end, the divorce between the 

language of the state and that of the people, steadily inerea- 

sing with the passage of time made the sanskrit drama = more 

and more remote to the public and the Mohomedans made it 

lose its position as the expiession of the official and court life 

of the highest circles”. 

ఇది సంస్కృత నాటక్ములకు సంబంధించిన అభ్మిపాయమెయైనను: 

తెలుగునకు కూడ కొంతవణ కన్వయించును.” క్రీ. శ 10వ శతాబ్దమునుండి 
దేశభాషల _పాచుర్య మధికము కాసాగినది. సంస్కృత భాషా పాబల్యము 

తీణించిన తరువాత నాయక రాజులు చెల్లాచెదరై ఆస్తవ్యస్తృముగ సాగుచుండిన 

దేశీయ నాటకము నుద్ధరింపబూనిరి. వీరి యాశయమున యత్షగానమను దేశీయ 

దృశ్యకావ్య|ప(క్రియ మహోన్నతస్థితి నొందినది. వీరు మాతృభాష పై అథి 

మానమువహాంచి తాము పెక్కు. దృశ్యకావ్యములను రచించుటయేకాక తమ 

ఆశితులచేత కూడ అట్టి రూపకములను వెలయింపజేసిరి. వీనికి రాజపోషణ 

సమాదరణము లభించుటచే విద్వత్క వులుకూడ ముందుకువచ్చి ఇట్టి రూపకము 
అను రచించిరి, ఆ కాలమున నృత్యగీతాడి వినోదములక్షై ఏర్పాటు గావింహ 
బడిన సరస్వతీ మహలు నేటికిని ఆ రాజుల కళాబ్రిరుచిని వేనోళ్ళ చాటుదున్నది. 
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సామాన్యజనులలో సాంఘిక పయో జనమును సులభముగ సాధించుటకే 

జేశియరూపకములే అతు[ త్తమ సాధనములు. పాల్కురికి సోమనాథుని పండితా 

'రాధ్య చరితమవలన, మత పచారకులు సంఘ సంస్కర్తలు కూడ [(పజలలో 

చేశీయకూపక (పదర్శునముల మూలముననే తమ మత వ్యావె _వచారములను 
కావించుచుండిరని తెలియనగును. పైని సూచింసబడిన కారణములచే పూర్వార్యథ 
కవులు “కావ్యేషు నాటకం రమ్యిమ్మను విషయము నెజెగెినవారును, దృళ్య కావ్య 

నిర్మాణ దతులును అయ్యు నాటక రచనయెడ నుపేక్షవహించిరి. అందుచే 

19వ శతాబ్ది మధ్యభాగమువజకును తెలుగున నాటకప్మకియ వెలువడుట కవ 

కాళము లేకపోయెను. దశీణాం ధయుగమున యక్షగానములు విరివిగా వెలు 

వడినను స్యరూపస్యభావములందు వానికిని నం సుత నాటక ములకును సంబంధ 

సాదృశ్యములు లేవు. అవే తెలుగున తరువాత నాటకములుగా పరిణమించె 

ననుట కవకాశము లేదు. తెనుగున నాటక రచనకు ఆంగ్ల విద్యాభ్యాసము, 
పార్శీ హిందీ నాటకపదర్శనములు అనునవి డోహదమొసంగినవనుట బహు 
విమర్శకసమ్మ తమైన విషయము. 

ఆ. ఆధునికాం[ధ నాకుక వికాసము 

ఆం[ధమున రూవకాఖావమును తొలగించి తెలుగు నాటకరచనకు నాంది 

శూజ కావించినవారు శ్రీ కోరాడ రామచం|దశాన్ర్రి గారు. పీరు సంస్కృతము 

నందలి వేణీ సంవోరమను నాటకము నార్నధ్రికరించిరి కాని ఇది మ్నుదింప 

బడలేదు. కాన్ర్రిగారు మంజరీ మధుకరీయమను స్వతంతనాటకమును కూడ 

1. శ, 1౯60 (పాంతమున రచించియుండిర కాని ఆది 1908 వజకును 

ముుదితము కాలేదు, తెలుగు నాటక రచనమును అధునాతన కాలఅమువఅకు 

అరికట్టుటకు సంస్ఫ్కతనాటకములందళలి పాతోచితభాష యు నొక కారణమని 

ఎజింగియున్నాము. శ్రీ కాన్రిగారు ఈ విషయము నాలోచించి “1. వసంత 

తిలక, వల్ల వీ వల్ల వోల్లాస శృంగార రంగాదిభాణంబులు రూపక విశేషంబు 

అయ్యును, -పాకృత మి్మిశంబులుకాక ననిమిషభాషయందు సవిశేషంబుగ 

చూపట్టుచున్నవి. వి, మిశంబులందు 1గథితంబగు _పాకృతంబును ఛాయవీడి 

నకలజనంబుల కానందవిధాయకంబుగా నేరమి సంభవించుచున్నది. క. ఆమిశ 
రూపకంబులయందును ఒక్కాక్క చకి.౦ _బాకృత వ్యవహారయోగ్యంబులై న 
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హే తంబులును సంస్ముతం బ్యాశయించి వచించుట కలదు. అందుచే ప్రాకృత 
భాషలేమి అత్యంత నిషేధాపాదకంబు కాదనీ తలంచి సంచితోత్సాహుండై. 

సంస్కృతాం్యధ మ్మ శంబుగా (పొచీనానుకాననో క్త లతణ అక్షితంబగునట్లు*” 

12 తమ రూపకమును రచించీయున్నారు. వీరు ఆంధ నాటకకర్తలే కాక 
సంస్కృృతరూపక క ర్రలుకూడ ను, వీరు. శృంగార సుధార్హ్జవము (భాణము) 

కమనానందము. (భొణము) రామచం[ద విజయము (వ్యాయోగమ.) అను వానిని 

సంస్కృతమున రచించిరి. ఉన్మ త్త రాఘవము, ముదా రాక్షసమ్ము ళొకుంత 

లము, ఉత్తర రొమచర్యిత మున్నగు నాటక ముల నాం్యధ్రీకరించిరి. 

కోరాడ రామచందళాన్త్రి గారి తరువాత ఆంధ నాటకరచన కావించిన 

రేండనవారు శ్రీ కొక్కొండ వెంకట రత్నం పంతులుగారు. వీరి నరకాసుఠ 
విజయ వ్యాయోగానువాదము ముదణభాగ్యము పోందిన తాలిరూప  కాం్యధ్రీ 

కరణము, ఇది 1572లో (బకటిత మైనది. వీరు ధనంజయ విజయ వ్యాయో' 

గమును, [పసన్న రాఘవ నాటకమునుకూడ నాంధ్రీకరించిరిం 

కాళిదాసుని అభిజ్ఞాన శాకుంతలానువాదమునకు పూనుకొనినవారిలో పథ 

ములు శ్రీమాన్ పరవస్తు వెంకట రంగాచార్యులుగారు, పీరు ఆం|ధ మున నాటక 

రచన కావించినవారిలో మూడవవారు, వీరు తమ ఆంధీకరణము నందలి 

మొదటి రెండంకములను మాత్రము 1875లో *సకలవిద్యాభివర్టిని అనీ తాము 
[పకటించుచుండిన మానవప్యతికలో వెలువరించిరి. తరువాత ఏ కారశమువల. 

ననో అది అసంపూర్ణముగనే ఉండిపోయినది. (శ్రీ ఆచార్యులవారు సంస్కృత 
భాగమును తత్సమయు క్షమగు తెలుగులోనికినీ |పాకృతభాగమును కేవల 
దేళ్యాం్యధము (అచ్చతెనుగు, లోనికిని పరివర్తించి యున్నారు. 8 

ఆంధ నాటక క ర్రలలో నాల్గవవారు శ్రీ వావిలాల వాసుదేవళాన్త్రి గారు. 

వీరు ఉత్తర రామచరితము, మృచ్చకటికము మున్నగు నాటకముల నాంధధ్రీక 
రించుటయే కాక |ప/పథమముగ ఆంగ్ల నాటకానువాదమునకును, తొలి తెలుగు 
సాంఘిక నాటకరచనమునకును కూడ పూనియుండిరి వీరి ఆంగ్లానువాదము 
సీజరు చరితము. సాంఘిక నాటకము నందక రాజ్యము, 

పెని వేర్కానబడిన నలుగురు నాటకక ర్రలును నాల్గువిధములగు రచనా 

[పక్రియలను నెలకొల్సిరి, ఆందోకటి సంస్కృతనాటకముల ఆంధ్రీకరణ 

రెండవది స్వతం|తనాటకరచన. మూడవది ఆంగ్లనాటకానువాదము. నాల్గవది 
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సాంఘిక రూపకముల రచనే, ఈ రచనా విధానములను తరువాతి నాటకకర్త 

లాదర్శపాయజుగ (గ్రహించియుండిరి. పైని పేర్కొనబడిన రచనములే వియు 
(ప్రదర్శన భాగ్యమును పొందలేదు. 

కందుకూరివారి వ్యవహార ధర్మబోధిని |పదర్శశ భాగ్యము పొందిన 
[పథమ నాటకము. దీనితో తెలుగు నాటక సాహిత్మమునందలి రెండవ దళ 

ఆరంభమైనది. ఈ నాటకమును వీది మిిళులు కొందయను, విద్యార్థులును చ్రేం 

1880 వ సంవత్సరమున శ్రీ విజయనగర మహారాజుగారి బాలికా పాఠళాలలో 
(పయోగించిరి. ఈ [పదర్శనము విజయవంతమగుటతో పంతులుగారికిని వారి 
మితులకును ఒక నాటక సమాజమును స్థాపింపవలెశనెడు తలంపు కలిగినది, 

ఇదే సమయమున ధార్వాడ నాటక సమాజమువారు తెలుగు దేశమునకు వచ్చాట 

సంభవించెను, వీరు 1860, 61 సంవత్సరములలో తెలుగు జిల్లాలలో పలు 

బోట్ల నాటక [పదర్శనము లొసంగిరి. వారు రాజమహేందవరమున ,పదర్శన 

లొసంగిన తరువాత, పంతులుగారిలో ఉత్సాహము ఆతిశయించినది. వారు ఒక 

నాటక సమాజమును స్థాపించి, అందు శ్ర్రీహర్షుని, రత్నావళిని, షేక్స్పియరు 
మహాకవి రచించిన ‘COoMMmedy of Esrors, నె చమత్కార రత్నావ? యను 

పేరను అనువదించి వానిని _పదర్శింపచేసిరి. ఇట్లు పంతులుగారి వ్యవహార 
బోధిని అంతకుముందే [పదర్శితమైనను ధార్వాడ నాటక సమాజమువారి రాకయే 

జౌత్సాహిక నాటక|పదర్శనములను, తన్నిమి త్రమెన నాటక రచనమును [ప్రోత్స 

వాంచినదని చెప్పవలెను. 

పంతులుగారు మొ త్తిము పదునాజు నాటకములను రచించిరి. వానిలో 
[బహ వివాహము అనునది మొదటిది. ఏరు బ్రహ్మ వివాహము, వ్యవహార ధర్మ 
బోధిని అను రెండు హాస్యయుతమి లైన రచనలను “హాస్య సంజీవని షృతికలో 

[పకటించిరి. వీరు మరి రెండు పహసనపాయములై న రచనములను కూడ 
కొవించిరి. వీరు రత్నావళి, అభిజ్ఞాన శాకుంతలము. మాళవికాగ్ని మి(తము, 

(ప్రబోధ చం[దోదయము అను నాల్ను సంస్కృత నాటకముల ననువదించిరి, 

పంతులుగారి రచనము లన్నింటిలో ను,ప్రసిద్ధమైనది అభిజ్ఞాన శాకుంతలము, 

ఇందలి సంభాషణములు సరసములును, పద్యములు మనోహరములునై యున్నవి, 
దీనిని పంతులుగారు 185 లో అనువదించుట కారంభించి 1888 నాటికి పూర్తి 

గావించిరి, 

13) 
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పంతులుగారి సమకాలికులైన (శ్రీ కొండుభట్ట సుుబహ్మణ్య శాస్త్రిగారు 

1881 లో ధార్యాడ నాటక సమాజమువారు గుంటూరులో నాటక [పదర్శనముల 
నాసంగియండుట గాంచి తామును తెలుగున నాటక రచన కావింప మొదలిడిరి, 

వారు కొందజు విద్యార్థులను, నాటకమునందు పీతి గలవారిని చేర్చి “హిందూ 

నాటక సమాజిమను నొక సమాజమును స్థాపించి (పదర్శనయోగ్యములై న 

ఆనేక నాటకములను రచించిరి. వీరికడ విద్య నభ్యసించిన శ్రీ కొండా 
వెంకటప్పయ్య పంతులుగారు వీరినిగూర్చి తమ స్వీయచర్మితలో “*ళాన్త్రిగారు 
కొన్ని నాటకములు తేలుగున వచన శైలిని వాసి వానిని పదర్శించవలెనని 

కుతూహలపడుచు అందుకు నాటకపా[తలుగ మార్చతలచినవారిలో నన్ను గూడ 

చేర్చి _పోత్సహించిరి” 14 అని ,వాసిరి. శ్రీ సుబహ్మణ్య కాన్ర్రీగారు ముప్పది 

ఒక్క. నాటకములను రచించిరి, వీరు రచించిన నాటకముల పేర్లనుబట్టి నేడు 
తెలుగు దేశమున (ప్రసిద్ధి వహించియున్న పెక్కు. నాటకముల ఇతివృత్తములను 

సుుబహ్మణ్య కాన్రీగారు [ప్మపథమముగా ఆనాడే వెలుగులోనికి తెచ్చి నాటకీక 

రించి యుండిరని స్పష్టమగుచున్నది. వీరు రచించిన నాటకములలో చెన్నపురి 

లోని దీనపోషక సభ వారికొజకు ,వాసిన వస్తాపహరణ మొక్కటియే 
ముద్రిత మైనది. 

శ్రీ వడ్డాది సుబ్బారాయుడుగారు నాటకకర్తలలో భూమికాధారణముకూడ 

చేసినవారిలో ప్రథములు. వీరి “వేణీ సంహారము" రాజమహేందవరములో 

పథమముగా 1588 లో (పదర్శితమైనది. ఈ (పదర్శనము విజయము పొందు 
టతో సుబ్బారాయడుగారు హిందూ నాటకోజ్జీవక సమాజమును స్థావీ=చిరి. 16 

వీరు వ్మికమోర్వశీయము, (ప్రబోధ చం దోదయము, చండ కౌళికము, అభిజ్ఞాన 
శాకుంతలము, మల్పికామారుత (ప్రకరణము, కుందమాల, మున్నగు నాటకము 

లనుకూడ నాం(ధ్రీకరించిరి. 

తెలుగు నాటకకర్తలలో హిందూస్తానీ నాటకములకు [పథమముగా [వాసిస 

ఘనత శ్రీ నాదెళ్ళ పురుషోత్తమ కవిగారికి దక్కినది. ధార్యాద నాటక సమా 
జము వారి (ప్రభావమున ఊరూర వెలసిన నాటకసమాజ ములలో బందరులోని 

“నేషనల్ థీయ్యాటికల్ సొసైటి” ఒకటి. ఈ సంఘమువారు హిందూసాని నాట 
కములను _పదర్శింసవలెనను కోర్కెతో పురుషోత్తమ కవిగారిని హిందీ నాటక 
రచనమునకు [పోత్సహించిరి. కవిగారు 1804 మొదలు 86 లోవున శీ2 హిందూ 
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స్తానీ నాటకములను రచించిరి, ఏరు |వాసిన (పథమ తెలుగు నాటకము “హరి 
శృంద నాటకము. ఇది ప్వాతోచిత (పసంగవచన సమన్వితమని పేర్కొన 

బడినది. వీరు |వాసిన రెండవ నాటకము చం దహాస చరితము, 

రాజమహేం|దవరమున హి. దూ నాటక సమాజ స్థాపకులగు ఇమ్మానేని 
హనుమంతరావు నాయుడుగారు శ్రీ చిలక్రమ ర్తి లక్మీనరసింహముగారిని (పోత 

హించి వారిచే పెక్కు నాటకమ లను రచింపచేసిరి. వీరు 1889లో గయో 

పాఖ్యానము, పారిజాతాపహరణము, (పసన్నయాదవము, కీచక వధ మున్నగు 

నాటకములను రచించిరి. 

తెలుగు నాటక సాహిత్యము నందొక నూతన శకము నారంఖించినవారు 

ఆం౭|ధ నాటక పితామహులని |పసిద్ధివడసిన శ్రీ ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు 

గారు, వీరు 1886 [ప్రాంతమున “బళ్ళారి సరసవినోదినీ సభను స్థాపించిరి, 

వీరు సారంగధర, చితనళీయము, చం|దహాస వంటి (పసిద్ధ నాటకములను 
రచించి సమాజమువా[చే [ప్రవర్శింపచేసిరి. వీరు కొంతవజకు ఆంగృనాటకముల 

ననుసరించి మధ్య పద్య గద్యమ లతో సంభాషణము లతో పార్మీ మెట్టతో కూర్చిన 

పాటలతో మనోరంజకముగ నాఓటకరచనము కావించిరి. వీరు తెలుగు నందేకాక 

కన్నడమునందును నాటక రచనము కావించి తమ సమాజముచే [పదర్శెంవ 

చేసిరి, వీరు విషాద సారంగధర, చం,డహాన వంటి విషాదాంత నాటకములను 

కూడ రచించి నూత్న|పయోగము కావించిరి. తెలుగు నాటకములలో పాటలను 

(పవేశ పెట్టిన [పథమ నాటకకర్తలు ఏరే అని చెప్పవచ్చును. వీరి సమకాలికులు 

శ్రీ కోలాచలం శ్రీనివానరావుగారు. వీరు బళ్ళారిలోని *సుమనోరమ సభికు 

అధ్యక్షులుగా నుండిరి, ఆంధమున చార్మితక నాటకములను (వాయ నార 

భించినవారు వీరే, వీరి బార్మితక నాటకములు రామరాజు, జాంద్బీవీ, 

[పతాపాక్సరీయము అనునవి (పసిద్ధములు. వీరు మొత్తము నుప్పది నాటకముల 

వఆకును రచించిరి. వీరు “ప్రపంచ నాటక చరి త) (The Dramatic History 

of th World) అను నుపసిద్ధ పరిశోధన (గంథమును ఆంగ్రమున రచించిరి. 

ధర్మవరమువారి తరువాత నాటక రచనలో ఎక్కువ కృషి చేసినవారు 
(శ్రీ వేదము వేంకటరాయశాన్రీగారు, పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహముగారు. వేదము 
వేంకటరాయశా న్రిగారు చరిత్రాత్మకమును, అక్యంత్మపసిద్ధమునైన తమ (పతాప 

ర్నుదీయములో తురక ప్యాతలచేత తెలుగు-హిందూస్తానీ కలసిన భాషను మాట 
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లాడించి పాత్రోచిత భాషావిషయము నందొక (క్రొ త్తవయోగమును చేసిరి, 
వీరు మొత్తము పది రూపకములను రచించిరి, వీరి తొలి నాటకము నాగానంద 
నాటకాం[ధ్రీకరణము, “వీరు సంస్కృతరూపక మర్యాద ననుసరించి సంస్కృత 
భాష యుండుచోట్ల సలత్షణ [గ్రాంథిక భాషను, పాకృత భాషాభేదము లుండు 

చోట్ల గామ్యభేదనులను వాడియుండిరి. దీనినే వీరు పాతోచిత భాషా ప్రయోగ 
మనినారు.!$ వీరు 1899 వ సంవత్సరమున నెల్లూరులో “ఆంధ భాషాభిమాని 
సమాజమును” స్థావించిరి. వీరు నటులకు శిక్షణము నొసంగి (పదర్శనములను 
జరివించెడివారు, 

పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావుగారు సుమారు నలువది నాటక ములకు 
పెగా రచించిరి. వీరి పాదుకా పట్టాభిషేకము, రాధాకృష్ణ, కంఠాభరణము 

మొదలైన నాటకము లతి (పసిద్ధనులు. 

నాటక రచనము నందొక కొత్త చెతన్యమును కొని తెచ్చినవారు 

(శ్రీ గురజాడ అప్పారావుగారు. వీరు [వానీన నాటకము కన్యావల్కము, వీరు 
దానిని పూర్తిగా వ్యావహారిక భాషలో రచించిరి. 1697లో వీరు రచించిన 

యీ నొటకమును ఆనంద గజపతులవారి అధ్యర్యమున విజయనగరములో 

జగన్నాథ విలాసినీ నాటక సమాజమువారు (పదర్శించిరి. సంతులుగా రీ నాట 

కమును 1904 లో తిరుగ వాసిరి. ఏరు కొండుభట్టీయమను మజొక నాటకమును 
కూడ (వాయ యత్నించిఠి, కొని అడి ఆసంపూర్ణముగనే ఉండిపోయెను. 

ఇరువదవ శోతాబ్దియం దతి ప్రసిద్ధిగాంచిన నాటక కర్హలలో శ్రీ తిరుపతి 

వెంకట కవులు ముఖ్యులు, వీరి పాండవోద్యోగ విజయ నాటకము అత్యంత 

ప్రచారము నొందినవి, 

ఇట్లు ఆంధదేశమున 1860 (ప్రాంతమునం దారంభమైన నాటక రచన 
1880 సంవత్సరమునాటికి కందుకూరివారి నాటక రచన, |ప్రదర్శనములతో 
ఓక స్థిరత్యమును సంపాదించుకొని ధర్మవరము, కోలాచలము వారివలన నొక 
వినూత్న పరిణామము పొందజాలినది, తరువాత గురజాడవారి నాటక రచనము 
దేశమున భాషా సంస్కరణములు రెండింట నొక సంచబనము కావించినది. 
పిమ్మట నాం[ధమున పలువురు నాటకములను రచించి ఆం|ధ నాటక వాజ్మయ 

మును సంపన్నము కొవించిరి, 
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ఉపయుక్త (గ్రంథ నిర్దేశము: 

12. 

18. 

1, 

1. 

16. 

డా దివాకర వెంకటావధాని. ఆంధ నాటక పితామహుడు పుబ కి. 

శిష్టా రామకృష్టశాన్రి. Andhra Dramatic Art పుట 16+ 

డా! పీంగళి లమ్మీకాంతం, ఆం(ధ సాహిత్య చర్మిత సట 248. 

ఆంధ హింది రూపక్ పదిశోధనా వ్యాసము. 

డా॥ దివాకర్ల వెంకటావదధాని. ఆంధ నాటక పితామహుడు పుట ₹= 

కొందరు తంజావూరు కవులు = పండితులు _ కురుగంటివారి 

(గంథమునకు రాయ[పోలువారి వేఠిక. 

విజయనగర ఆంధ సాహిత్య చరిత. భా. పుటలు 168.169, 

ఆంధ సాహిత్య చరిత. పుట £09. 

గ్రామ్య భాషాప యోగ నిబంధనము. పుటలు కరఉ-55. 

నాటకోపన్యాసములు. పుటలు 28-89. 

A. Be. Keith = Sanskrit Drama. P. ౨71. 

డా॥ పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు. నాటక వికాసము పుట 195+ 

పోణంగి. నాటక వికాసము పుట 200, 

యండమూరి సత్యనారాయణరావు, ఉషఃకిరణాలు పుట 259, 

పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు, నాటక వికాసము పుట 212 

నాటక వికాసము పుట 251. వెరి 



6. శవ్వ కొన్నవుంలు = నాటకీయ 

సంస్కృతము నందలి నాటక వాజ్మయము వి సృతమైనది, అందలి 

దృశ్యకావ్యములు కొన్ని (ఉత్తరరామ చరితము, అనర్హ రాఘవము, |[పబోధ 
చం దోదయము మున్నగునవి) [ళవ్య కావ్యములవలె వర్ణనా బాహుళ్నము 

తోడను, ఓజోభరితమై ,పౌఢమైన శైలితోడను కూడియున్నవి. ఇవి |(ప్రదర్శ 

నానుకూలము లై నట్టివి కావు. ఆట్టే కొన్ని శ్రవ్య కావ్యములందు కూడ సంభా 

షణ ప్రాదుర్యము, పాతల మన_స్స త్వ చేష్టాది వర్ణనము కన్పట్టును. ఇట్టివి 

[పదర్శనయోగ్యములు కాకపోయినను, ఇందలి నాటకీయ లత్షణములు 

సహృదయుల హృదయముల నాక ర్షించుచుండు ను. 

కావ్యకర్తలు పలువురు |పతిభావంతులయ్యును, వారి రచనా విధానమున 

కొంత తారతమ్యము కనిపించును. కొలదణి రదన వర్ణన [పధానమునుు 

కొందజి దచన సంవాద [పధానమును నై యుండును. కప్మ్తయమువారి రచనా 

పద్ధతులను పరిశీలించునపుడు, విమర్శకులు నన్నయది కథనశై లి యనియు, 
తిక్కనది సంవాద శైలి అనియు, ఎజ్జనది వర్ణనశై లి అనియు చేప్పుచుందురు. 
ఇది పాధాన్యవివక్షచే చేయబడిన విభజనము. నన్నయ రచనలో వర్ణన సంభా 
షణ శైలులును, తిక్కన రచనలో కథన వర్ణన కై లులును ఎజ్జన రచనలో కథన 

సంభాషణ శ్లైలులును, ఎడనెడ కనవచ్చుచునే యుండును. సంభాషణ శైలి 
ప్రాధాన్యము వహించు తిక్కన వంటివారి రచనలో నాటకీయత హెచ్చుగా 
గోచరించును. నాటకము సంభాషణరూపముగ నుండును. అందలి కథ 
యంతయు సంవాదాశ్మక మై యుండును. వర్ణనాత్మకములగు కావ్యములలో 
కూడ కొన్ని ఘట్టములు సరస సంభాషణాత్మకములై రమ్యషముగ నుండును, 

ఆదిపర్వ ద్వితీయాళ్వాసమునందలి గరుడోపాఖ్యానమున కదూవినతలు వివో 

రమున కరిగి, సముదతీరమున నడయాడుచున్న యశ్వమును చూచిరి, అపుడు 
కదున వినతనుచూచి “చూడవె! యల్ల యతి ధవళంబైన యశ్వంబునందు 
సంపూర్ణ చం[దునందు నల్లయుం బోలె (పదేశంబునందు నల్లయె యున్నది“ 

అని పలికెను, అంత వినత నవ్వి “నీవే కన్నులం జూచితే యక్క ! యెక్క 
డిది నలః ఈ యశ్వరాజు మూర్తి మహాపురుష కీర్తియుం బోలె నతి నిర్మలంబై 



యొవ్పుచున్నయడి” (2.80) అని క్యదువ చెప్పినదానిని ఖండించెను, ఇచ్చటి 

నంభాషణ విధానము రమ్యముగ నున్నది. ఆదిపర్వ షష్టాశ్వాసమున బకున 

కాహారముగా పోవుటనుగూర్చి [బాహ్మణ కుటుంబము విచారించు వృత్తాంత 
మున్నది. ఈ ఘట్టమున తల్లి దం్యడలును కూతురును బకోన కావోరముగా నేను 
టోయెద, నేను బోయెదనని చెప్పుచు నితరులను వారించుచుండురు. వారేడ్చు 
చుండగా కన్నీళ్ళు తుడుచుచు, 

తే. బాలకుం డొక కొండొక కోల చేత 

బట్టికొని యేన రక్క్లసు గిటిచంపి 
టు (A 

చులుక వత్తు మీ రేడ్యగా వలవ దనుచు 

గఅయ నూరార్చె( దన తొక్కు బలుకు లొప్ప. 6.26 8, 

అని నన్నయ రచించెను. ఈ సన్ని వేశము, కరుణర సమయమైన నంభాషణము 

లతో కూడి నాటకోచితముగ నున్నది. తిక్కన పాతల నంభాషణము ద్వారము 
ననే కథను నడిపించిన పట్ల నేకములున్నవి. ఉద్యోగ పర్వమున (దుపద పురో 
హిత సంజయ, (అుకృష్ణులు మూవురును రాయబారములను నడవిరి, ఈ 

రాయబారములు మూడును సరసములు, భావగంఖీరములునై న సంభాషణముతో 
కూడియున్నవి. విరాటవర్వమున పాండవులు విరాటునకు తమ్మెజింగించుకొనిన 

సన్నివేశము చదువుచున్న ప్పుడు పాత్ర క లాదృళశ్యమును రంగము పై చూచు 

నట్టు భావింతురుు అందు కచ్చట జరిగిన దుజుకైన సంభాషణమే కారణము. 

ఇమ్లే నన్నెచోడుని కుమార సంభవము నందలి పార్వతీ కపట |బహ్మచారుల 
సంభాషణమును, నాచన సోమనాథుని ఉత్తర హరివంశము నందలి ఊర్వశీ 

నరకుల సంభాషణమను, మను చరిత యందలి వరూధినీ (ప్రవరాఖ్యుల 

సంభాషణమును, ఆముక్తమాల్యద యందలి చండాల (బహ్మరాకస సంవాద 

మును నాటక భాగములవఠె గోచరించును. పింగళి సూరనార్యుని (పభావతీ 

(పద్యుమ్న మును పలువురు విమర్శకులు (పబంధ రూసముననున్న నాటకమే 

అని చెప్పుదురు. అందుల కాతడు ఆ (పబంధమున సంభాషణ శైలి నవలం 

బించుటయే కారణము, 

నాటక కర్తలు తాము [గహించిన కథను నాటకొనుగుణముగా మలము 

కొనుటకు అందు కొంత మార్పును కావింతురు. నాటకారంభముకూడ వఏిలక్ష 

శఅముగ నుండును, ఆపే (శవ్యకావ్య కవులుకూడ కొందణు తను కావ్యము 
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లందలి కథలను ఉన్నవానిని ఉన్నట్లుగా కాక నాటకములందునలె కొంత 

మార్పు చేయుచుందురు. వను చరితము నందలి కథ నిజమునకు గిరికా జనన 

వృతాంతముతో నారంభింపబడవలయును, కాని రామరాజభూషణు డట్లు చేయక్ర 

శాకుంతలము నందలి పద్ధతి ననుసరించి గిరికా జనన వృత్తాంతమును మంజు 

వాణిబే చెప్పించెను. ఈ కథాకథన పద్ధతి నాటకోచితమై, కథకు కొంత 

నూతనత్వము నాపొదించుచున్నది, 

నాటకములందు పంచ సంధులుండవలెనని లక్షణము తెల్పుచున్నదిం 
సంచకార్యావస్థలయు, పంచార్భ(పకృతులయు కలయికచే నీ సంధు లేర్చడునుం 

(శ్రవ్యకావ్య వస్తు సంవిధానమునకూడ ఈ పంచసంధుల ఆవశ్యకత యున్నది, 
కాని నాటకముల విషయముననే వీనిని నొక్కిచెప్పుమురు. [శవ్యకావ్య కవులు 
కూడ ఈ సంధులను చక్కగా |వదర్శించిన సన్నివేశములు పెక్కులున్నవి, 

నన్నయ నలోపాఖ్యానమును (ప్రధానముగా అయిదు భాగములుగా విభజింప 

వచ్చును, అది హంస దౌత్యము, నలదౌత్య స్యయంవరములు, ద్యూతము, 

వనగమనము, పునస్పమాగమ రాజ్య సంపాదనములు. దమయంతీ బద్ధచేతస్కు 
డైన నలునితో నారంభఖించు కథ ఆతడు వనగమనానంతరము, దమయంతీ 

పునస్సమాగసుము నొంది మరల రాజ్యసంపాదనము చేయుటతో ముగియ 
చున్నది, ఈ కథ వ _స్ట్వెక్ణముతోడను వివిధ నంధులతోడనుగూడి ఆ మహాకవి 
నీర్మాణ శిల్పమును చక్కగ వ్యక్తము చేయుచున్నది. 

నాటక ములయ౦ం దంకవిభజనమ ౦డును, కొన్ని నాటనములలో దృశ్య 
ఏభ్రాగముకూడ్ర కనవచ్చును. సాధారణముగ ఈ దృళ్య విభజనము దేశకాలము 
లందలి మార్పులను సూచించు చుండును. కొన్ని (గ వ్యకావ్యములలోకూడ ఇట్టి 
విభజనము గోచరించును. నన్నయ కథ ఒక రంగమునుండి ఇంకొక రంగము 
నకు మాజుటను 'ఆటి “ఇటి “అంత' ఇక్కడి అను పదములతో నూచిం 
చును. నిదించుచున్న దమయంతిని నలుడు విడిచి వెళ్ళినవీమ్మట దమయంతి 
మెల్కాంచి అతనిని కానక పెక్కి డుమలు పడి, తుదకు చేదిపురము చొచ్చెను. 
ఇంతవజకును దమయంతి చరితము చెప్పబడినది నన్నయ తరువాత నలుని 
చరితము చెప్ప మొదలిడి “అట నలుండు దమయంతిని దాసి దారుణారణ్యం 
బులో నరుగువాడు ముందటో ఆని రంగము మార్చు సూచించెను. నలుని కథ 
కొంతవజకు చెప్పి, మరల దమయంతీ వృత్తాంతము చెప్పగోరి “ఇట్టయో ధ్యా 
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పరంబున బాహుక నామంబుతో నలుండుండె. ఆంత నిట విదర్భేశళ్యరుండు' బై 

ఇత్యాదిగా ఆ మార్పును సూచించెను. 

దృశ్య కావ్యములయందు పాత9ల కభ్రినయము నిర్దేశింపబడును. శరివ్య 

కావ్యములయం దీ నిర్దేశము లేకున్నను కొందజణు కవులు కావ్యములయందలి 

పాత౦లు సంభాషించు నపుడు కాని, ఇతర కార్యముల నానరించు నపుడు కాని 

వారి హాద భావ చేష్టావర్ణనము కూడ కావింతురు. ఆవర్ణనము దృశ్యకావ్యము 

నందు నటుడు చేయవలసిన అభినయమునకు దగ్గజగా ఉండును. రాయబారము 

నకు పోవు కృష్ణునితో దౌంపది తన యభిపాాయమును చెప్పునపుడు తిక్కన 

ఆమె ఆ మాట లూరక చెప్పెనని వాయక 

ఉ. దో9వది బంధురం బయిన కొగిమ్ముడి గంమ్మన విడ్చి వెండుంకల్ 
దావల చేతంబూని యసితచ్చవింబొల్బు మహాభుజంగమో 

నా విలసిల్లి వే)ల(గ మనంబునంవొంగు విషాదరోషముల్ 

గావ(గ లేక బాష్పములు గ్రమ్మగ దిగ్గన లేచి యార్తయె, 

ఉద్యో. 8. 114 

గోవిందు ముందటం బెట్టి యిట్లనియె" అని వ్రాసెను. ఈ పద్యము 

చదువునపుడు వెండు౨కలు చేత పూని విషాదరోషములచే బాష్పములు జార 

దిగ్గున లేచి యారయై పల్కు చున్న దౌ పది మూరి పఠితల ఎదుట సాకాత్క- 

రించి తీరును, తిక్కన ఇట్టి వర్ణనము లెన్నియో చేయచుండును, అవన్నియు 

ఆభినయాత్మ కములునుు, నాటకోచితములునై, ఆయా సన్నివేశముల సౌందర్యము 

నినుమడింప జేయును. భీముడు వంటలవాని వేషమున విరటుని కొల్వున కేగ 
విరటు డాతని రూపు చూచి “నీవ రాజ్య మేలందగిన వాడవుగా కనృట్టు 

చున్నావు. నీకు తగిన యానాసనాతషతాదుల నిచ్చెదను. గజ్యవజములను 

పరికింపుము” అని పల్కెను, అప్పుడు తిక్కన 

కం. అనుటయు మోజుకు చందం 

బున మోమడ్డము గదల్చి భూవిభుండు నభా 

జనులు విన ననిలనుతు(డి 

ట్రనియెం [బస్ఫుట నిరర్షకాలాపములన్ 

వీరా. 1, 221 

14) 
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అని [వాసి భీముడు మోజకు చందంబున మో మడ్డ ముగా కదలించి రాజుతో 

మాటలాడెనని ఆప్పటి ఆతని అభినయమును సూచించెను. 

నాటకక వులు పాతల మనః|పవృ త్తి పదర్శనమున నెక్కువ (శద్ధ 

వహింతురు. (ప్రతిభావంతులైన నాటక కర్తలు [వాయు నాటకములలో నాయా 

పాత్రల మనః పవృత్తులు విశదముగా చ్మతీకరింవబడి నాటక మహ తత్త్వమును 

పెక్కు విధముల పెంపొందించును. (శ వ్యకావ్యములందు కూడ కొందణు కవు 

లట్టి మనః పవృ త్రిని నేర్పుతో చిత్రింతురు. 

అజ్ఞాత వాసమునకు పూర్వము పాండవులు తమ తమ ఆయుధములను, 

ఒక శమీ వృకముపై పెట్టిరి. ధర్మరాజు చెట్టెక్కి, వాని నొక్క పెద్ద కొమ్మకు 

వేలగట్టి తదీయాధి డైవతములతో 

క. నరునకు నాకుందక్కుగ 

నొరులకు మీరూపు చూప కున్నది విషవి 

స్పురిత భుజగభంగి భయం 

కర మూర్తులు తాల్చిరమండ(గా వలయు:జుండీ 

విరా. 1-178 

కౌరవులనిన మిక్కిలి |కుద్ధ చిత్తుడెన భీముడెప్పుడైన ఆ్యగహపర 
వశుడై వచ్చినచో “మీరెమ్మెయి నేని వంచస వహించి తొలంగ వలెనని (ప్రార్ధించు 
చున్నాను. ఈ విషమ వర్షమున మీరాతని నేమరకుండ నుండవలయును” ఆగి 

చెప్పెను. తరువాత ““వృత్షంబు డిగ్గి దానికిం |బదకిణంబు వచ్చి (పణమి ల్లి 

భీమసేను దెస మరలి చూచి సాంత్వనవచన సమేతంబుగా నతనిం గౌంగిటం 
జేర్చి యనునయించెను”, (విరా.11--1781) ధర్మరాజు భీమసేనుని దెస మరలి 
చూచుటకును, సాంత్వన వచనములతో నతని కౌగిటచేర్చి అనునయించుటకును, 
ఆతని అప్పటి మనః, పవృ తియే కారణము. పైనాతడు ఆయుధ దై వతములతో 

భీమునికి వశముగాక వంచింపుడని చెప్పి వచ్చెను. ఆవిషయ మాతని 

మనస్సున మెదలుచుండెను. ఆందుచేతనే అతడు ఫీముని ఆనునయించి తన 

చిత్తమున నూజటపొందెను. ఇట్టి మనః[పవ్చతి నిరూసణము నాటకోచితమై 

కావ్యకవుల విశిష్ట |పతిభా సంపదకు తార్మాణమై యుండును. 

నొటకమునందు అంకారంభముననే అన్ని పాత్రలు [పచేశింపవు. నడుమ 

నడుమ కొన్నిప్నాతలు |పవేశించి కొన్ని విషయములను వివరించి నాటక కథకు 
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తోడ్పడుచుండును. ఇట్లు నడుమ [పవేశించు పాత్రలను నాటక కవులు, అంతకు" 
ముందు మాటాడుచుండు ప్మాతల సంభాషణలలో సూచించు చుందురు. తరువాత 

ఆ పాత (పవెశించును. ఇట్టి నాటకోచితమైన పాత [వవేశ సూచన కొన్ని 

(శవ్య కావ్యములలో కూడ క న్నించుము. 

భట్టుమూర్తి వసుచరితమున ఇట్టి పాత పవేశ సూచనము కావించెను. 

విదూషకుడు మి|తు డెన వనురాజుతో చెప్పి, యతి వేషము ధరించి గిరికయు, 
ఆమె చెలికత్తెలు ఉన్న చోటికి వచ్చెను. అంతకు ముందు “గంధ గజయాన 

గీత పబంధ కలన, నలరి యతి లియ్యమై వచ్చునరిదిి మగువలార, కను 

గొంటిరే” (2.81) అని ఒక చెలిక తె పలికెను. ఇచట యతి శబము శిష 
అజా క ది ౧౯ 

మైనది. “సంగీత చృందళ్శాస్త్ర ములకు చెందిన యతి యని ఓక అర్థము, 

“నన్యాసి' యని రెండవ అర్థము. “మతి లియ్యమై వచ్చునరిది” అని చెప్పుటలో 
మాయా యతశ్యాగమనము సూచింపబడినది. అవ్లే విదూషకుడు గెరికొదులతో 

సమయానుకూలముగ సంభాషించి మం[తబలముచే రాజును రప్పించెదనసి 

పల్కి. దెసలాకర్ణించి 'మజ్జా' అని పల్కెను. ఆ సంభాషణమంతయు లతల 

చాటున నుండి వినుచు 

మ. “ఇది సంధింప(గ వేళయంచు వసురాజేందుండు నీరంధధ నీ 
రద వార ప్రతి సీర వెల్వడిన తారా భర్త లీలన్ అతా 

చ్చద సంఛాదిక(బాసి” 

8—46 

వారి ఎదుట నిల్బెను. ఇచ్చట రాజ |పవేశము సరిగా నాటకమున పాత 

(పవెశిందు నట్టున్న ది. 

కవి సమాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు (క్రీమదామాయణ 

కల్పవృక్ష బాలకాండమున విశ్వామితుడు తపస్సుచేయుచుండగా “వసంత 
నవశోభ వచ్చె నప్పరస వోలో 8 అని |వ్రాసిరి. ఇచ్చట వసంతాగమనము 

వలె ముందు రాబోవు మేనక యను నచ్చర ఆగమనము కూడ చక్కగ 

నూచింపబడినది. 

శృంగార రస పధానములై!న నొటకములందు విదూషకు లుందురు. వీరు 

నాయకునకు వయన్యులు. సాథారణముగ హాస్య (పియులుకు, కుక్షింభరులునై 
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నాయికా నాయకులకు సమాగమము సమకూర్చుటకై మిక్కిలి తోడ్చడుచుందురు. 
నాయక నహాయులలో వీరు |వముఖులు. నాటకములందలి ఈ విదూషకులను 

చూచి కొందు శ్రవ్య కావ్యక ర్రలు కూడ తమ కావ్యములందు విదూషకులను 

(ప్రవేశ పెట్టిరి. 

వసు చరిత్రలో, మాయా యతి వేషమున గిరికాదులయొద్దకు పోయి 
రాజు వారి ఎదుట నిల్చు నవకాశము కల్పి౦బిన వాడు నర్మసచివుడే. అట్లే 
విజయవిలాసమున చేమకూర వేంకటకవి అర్జనునకు సొహాయ్యకారిగా 
విశారదుడను నర్మసచివుని (పవేళ పెట్టినాడు. విదూషక లక్షణములన్నియు 

వీరిలో పూర్తిగా కన్పింపకున్నను వీరు నర్మసచివులై నాయికా నాయక సమా 

గమమున కెక్కువగా తోడ్పడిరని చెప్పుటకు సంశయింవప నక్క లేదు. 

నాటకోచితములై న, వేషమలు వేయుట తెరలు కట్టుట మున్నగు 

ఆనోర్య, నేపథ్యాదిక విషయములను కూడ కొందజు గ్రవ్యకావ్యక వులు సూవిందు 

చుందురు. విరాటరాజు కొలువున సేవకులుగా నుండిన పాండవులు అజ్ఞాతవాస 

కాలము పూర్తి కాగనే విరాటునకు తమ్మెటిగించుకొన నిశ్చయించినవారై 

“కృతస్నానులై తెలుపులగు చీరలును, పూతల(బువ్యుల నొప్పి, రాజతన 

యానుగుజోజ్జుల మాననీయ వేషము లలవడ( గూడుకొని నగరి కరి గిరి” 

(విరా. 5.815) తరువాత ధర్మరాజు సింహాసనము నందును, ఖీమాదులు తమ 
కుచితములై న ఆసనములందును కూర్చుండి యున్న సమయమున విరాటు 

డచ్చటి కరుదెంచి, 

కం, “ఇది ఏమి కంక! నీవు 

న్మద వృత్తిని శంకదక్క మాగద్దియమై( 
బదిలమ్ముగ+ గూర్చుండితి 

వదియునుగా కిపుడు డిగ వహంకారమునన ” 

B--818 

అని గర్జించి పల్కెను. ఆపు డర్జునుడు విరాటునకు ధర్మ రాజాదుల నెటింగించెను. 

ఈ సన్నివేళశమున పాండవులు వేషములు వేసికొని సిం౦ంహాసనములపై 

కూర్చుండుట మున్నగు నంశములు నాటకోచితములు. వసుచర్మితముస 

భట్టుమూర్తి డ“కనకవల్లిమతల్లికల పెంపు జడ గుంపు పువ్చ పరాగ సంభూతి 
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కాగి , (2.79) అను సీసమున నర్మ సచివుడు యతి వేషము నెట్టు వేసికొనెనో 
వర్తి ంచియుండెను. ఆత డావేషము తోడనే వచ్చి గిరికాదులతో సంభాషించి 

యుండెను. ఈ వేష ధారణము నాటకములండలి వేష ధారణమును స్మృతికి 
తెద్చుచున్నది, కొంత గే సపెన తరువాత ఆ నర్మ సచివుడు వేషమంతయు తీసి 

వైచి రాజు గిరికాదులతో మాటాడు చోటికి వచ్చెను. ఆప్పుడు చెలిక తెలు ఆతని 

రూపురేఖలు గాంచి పూర్వపు యతియే యని గుర్తించి విస్మయ మొందిరి, 
మజియు భట్టుమూర్తి “తదీయ ఘటనా వై భవాభంగ రంగ (పదేశంబునకుం 

బూరరంగంబు రసో త్తరంబగుట యెటీంగితీవి కదా” (8.62) ఆను చోట 

రంగ పూర్వరంగ పద పయోగములను వాడి తాను (ప్రదర్శించిన నాటకోచిత 
రచనా విధానమును సూచించి యుండెను. చతుర్ధాక్వాసమున మంజు వాణి వను 

రాజు భవనము నందలి గంధతైల భాజన భవన |పదివికల చాటున దాగుటయు, 

తరువాత నృపుని మంచము నందలి యంతపు బొమ్మలలో నొక బొమ్మగా 

మాజీ పకపక నవ్వుచు రాజు కంఠమున మాలవై చుటయు, ఆనంతరము తన 
సహజరూపము ధరించుటయు నాటకోచిత సన్ని చేశములను తలపీంచుచున్నవి. 

నాటకమునందు Draraticirony అనబడు నొకానొక నాటకీయ 

చమత్కారము వేళ పెట్టబడుచుండును. రంగమునం దిరువురు పాాతలు 

పసంగిందుచుందురు. ఆందులో ఒకరెవరో రెండవ వారికి తెలియదు. మొదటి 

పా|త తన్ను గూర్చి రెండర్థములు స్పురించునట్లు మాటాడుచుండును. సామాజికు 

లాతడెవ్వరో ఎజుఆగుదురు. అందుచే నచ్చటి సంభాషణము హృద్యమై వారి 
కెంతో ఆనందము కలిగించుచుండును, శాకుంతలమున రాజు శకుంతలాదులకు 

తన్ను గూర్చి చెప్పుచు “యః పౌరవేణ రాజ్ఞా ధర్మాధికారే నియు క్రః సోఒహ 

మాశ మిణా మవిఘ్న[కియోపలంభాయ, ధర్మారణ్య మాయాతః” ఆని చెప్పెను. 

ఈచెప్పుటవలన ఆతడు దుష్యంతుడని ఎదుటివారు నిశ్చయించుటక వకాళములేదుం 

ఆతడు దుష్యంతుడు కావచ్చును. దుష్యంతునిచే ధర్తాధికారమున నియోగింపబడిన 
ఇంకొకడు కొవచ్చును. కాని పామాజికుల కాతడు దుష్యంతుడని స్పష్టముగా 

తెలియును. ఇట్టి హృద్య సన్నివేశములు సంస్కృత నాటకములందు పెక్కు 

గోచరించును, (శ్రవ్య కావ్యకర్తలు కూడ నిట్టి చమత్కారములను [పయోగించి 

నాటకీయతను కల్పింతురు. సన్యాసి వేషమునందున్న అర్జునుని సుభద్ర “ఇంద్ర 
(పస్థ పురవరంబు చూచితిరా పాండుసుకు లందు సుఖముగ నున్నారా?.,.... 

అమ్మ హావఏరు డర్దునుడు జితారి తీర్థగమనో త్సుకుండయ్యె( గమ్మరి వచ్చెనే, 
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ఏలుగుదురేని నా కెజు గ (జేప్పు” డని ఆడిగినట్లు న న్నయ రచించెను 

(ఆది. ఆశా. 6) నుభ(ద్ర కాసన్యాసి ఆడ్డను(డే యని తెలియదు, పాఠకు 

రెణుంగుదురు. సరిగా నీసందర్భముననే చేమకూర వేంకటకవి విజయ విలాసమున 

(ప్రదర్శించిన చమత్కారమింకను రసవంతమై యున్నది. నసుచరి[తమున 

యత్రి వేషధారియైన నర్మ సచివుడు గిరికాదులకు తన్ను గూర్చి ఎజింగించు నపుడు 

రెండు విధములైన భావములు స్ఫురించునట్లు పసంగించెను. గిరికాదు లాతని 

యతియేయని భావించిరి. పాఠకుల కాతడు యతి కాదనియు నర్మసదివుడే 
అనియు స్పష్టముగ తెలియును. 

నాటకములందు కోన్ని చోట్ల దీర్భ ములై న ఆత్మ గతములుండును. ఇని 

పాతల మనః(పవృత్తులను కథాసంవిధానమును ఎజుంగుటకు నెన్నో విధముల 

తోడ్పడుచుండును. (శ్రవ్య కావ్యకర్తలు కూడ సందర్భోచితముగ నిట్టి ఆత్మగత 

ములను రచింతురు. మనుచరి[తమున వరూధిని | పవరాఖు ని చూచిన సందర్భ 

మున “ఎక్క డివాడొ యక్ష తనయేందు జయంత వసంత కంతులన్ జక్క_(ద 

నంబునన్ గెలువ(జాలెడు వాడు” (2- 85) ఇత్యాదిగా పెక్కు భావములు 

_పకటించెను. పెద్దన యిచ్చట “ఇట్టతని రూప రేఖావిలాసంబులకు. జొక్కియ 

క్కమలప్మకేక్షణ యాత్మగతంబున” (2--84) అను వచనము[వాసి ఆ భావము 

లాత్మగతములని నూచించెను. 

నాటకములందు ఆయా కథా సందర్భములకు తగిన రీతి రసస్ఫూర్తి 

కనుగుణమగు భావములు కల్పింపబడును. [శవ్యకావ్యకర్తలు ఆయా రసములను 

వరి ంచునపుడు కొన్నిచోట్ల భావ పతిధ్వను లనదగు శబ్బములను వాడుచుందుగు, 

అట్టి ళద్ద [ప్రయోగము పాఠకుల కచ్చటి రస భావములను చక్కగ వ్యక్తము 

చేసి దృశ్యమును సాక్షాత్మరింపజేయును. భీముడు కీచకుని గాంచినపుడు, 

చ. కను(గొని కో సవేగమున( గన్నుల నిప్పులు రాల నంగము 

ల్లనలంగ సాంద్ర ఘర్మ సలిలంబులు[క మ్మ నితాంత దంతవీ 

డన రట దాస్య రంగ వికట |భుకుటీ చటుల పవృ త్తన 

_ర్తన ఘటనా [ప్రకార భయద సృురణా పరిణద్ధ మూర్తియె 

8-188 

ఇత్యాదిగా తిక్కన (వ్రాసిన పద్యము అప్పటి సఫీముని రౌద్ర స్వరూపమును 
కన్నులకు గబట్టుచున్న ది. 
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ఇళ్లే కవులు కావ్యములందు లోక వృ త్రములకు (ప్రతిబింబము అనదగిన 
నన్ని వేశములను సంభాషణములను కల్పించి నాటకీయత స్ఫురింప చేయు 
చుందురు. క్రీచకునిచే పరాభవింపబడిన పిమ్మట |దౌపది తన భంగపాటు 
భీముని కెజింగించుటక్షై మహానసకాల కరిగెను, ఫఖీముడు న్నిదించుచుండెను. 
(దౌపది ఆతని సంబోధించి పాజిస్పర్శ కావించెను. ఖీముడు మేల్క-ని “ఎవరని” 
అడిగెను దౌపది నేనని సమాధాన మిచ్చెను. భీముడు కంఠళస్వరముచే నామె 

(దౌపది యని ఎజింగెను. ఎవరైన వచ్చి తలుపు చస్పుడు చేసినవుడు లోని 

వారెవ్వరని అడుగ వచ్చిన వారు నేనని చెప్పుట పరిపాటి. తిక్కన ఆ (క్రమము 

నిచ్చట అవలంబించి స్యల్పమైన దయ్యును సహజమైన సన్నివేళమును 
కల్పించెను. 

కావ్యముల కాత్మ ధ్వని యని విద్యదంగీకృతమైన విషయము, నాటకము 

లలో ధ్వనిమంతములై న సన్నివేళమ లు పెక్కులుండును. [శవ్య కావ్యకర్తలు 
కూడ అట్టి సన్ని వేళముల నెన్నింటినో. కల్పి.చి తమ కావ్యములకు నాటకో చిత 

మస రామణీయకము నాపాదంతురు. 

కీచకుడు వెనువెంట వచ్చుచుండగా [దౌపది విరాటుడు సభ తీర్చి 
యున్న స్థలమున కరిగెను. భీముడు కీచకుని సంహరించుటకై చేరువ నున్న 

ఉన్నత వృక్షంబు నిరీక్షించి ధర్మతనయుం గనుగొనిన నతడు తన నయనాకా 
రంబున వారించి 

మ, “వలలుం డెక్కడ+ జూచె నొండెడ న సేవ్యఇ్మాజముల్ పుట్టవ” 

విరాట 2.183 

ఇత్యాది నిగూఢ భాషణమున అతని కోపమును చల్లార్చెను. తరువాత నతనికిని 

(దౌవదికిని జరిగిన సంభాషణము నాటకోచితముగ వ్యంగ్యమై యున్నది. 

(2. 150-158) కీచకుడు [దౌపడి చెప్పిన పకారము నర్తనళాల కరిగి కయ్యపై 

పరుండిన భీముని [దౌపదియే యని, భావించి | పేమపూరిత సంభాషణము 

కావించెను. భీము డాతనితో, 

క, నాయొడలు చేర్చినప్పుడు, నీయొడ లెట్టగునొ దాని నీవెజింగెదు, 

క. నను ముట్టి నీవు వెండియు, వనితల సంగతికింటోవు వాండవె యనం 

దను వేబడసిన ఫలమే కనియెద విదె చిత్తభవ వికారములెల్లన్, 

28. 8898-889. 
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అని ఉచిత నిగూఢ భాషణము లాదరించి [దౌపది కొనందము కలుగచేసెనుం 
ఈ భాషణము ధ్వనిపూరితమై యుండుట (దౌవడికేకాక పఠితలకును పరమా 
నందము కలుగజేయును. : 

నాటకములందలి శ్లైలి సులభమై యుండవలెను. కాళిదానుని నాటకముల 

కంత [పశ సి కలుగుళకు ఆతడవలంబించిన వై దర్భీశైలి యొక కారణము, 

శ్రవ్య కావ్యక రలు [పౌఢమైన రచన గావించి తమ పాండితీ _ప్రకర్షను వెల్పడి 

చేయుటకు యత్నించినను సంభాషణ సందర్భములందు సహజము సర్వనుబోధము: 

నగు లలిత రచన కావింతురు. 

ఈ విధముగ శ్రవ్య కావ్యకర్తలు తమ కావ్యములలో నాటకీయత ననేక్ష 
విధముల |పదర్శింప యత్నింతురు, అట్టి సన్ని వేశములు వారి కావ్యములందలి: 

_పౌఢవర్ణనభూయిష్టములై న ఇతర భాగములకంటె రసవ_త్తరములై యుండును, 
(శవ్యకావ్యములలో దృశ్యకావ్యరీతులు ఎంత ఉత్క_ర్ష నాపాదించునో దృశ్య 

కావ్యములలో (శవ్యకావ్యరీతు లంత ఆపకర్ష నాపాదించును. ఆందుబే దృశ్య 

కావ్యకర్తలు రచనావిషయమునం దత్యంత జాగరూకత వహింపవలెను. 

ఉపసయు క (గ్రంథ నిరేశము ? 
జాల (యు 

ft. ఆంధ మహాభారతము, ఆరణ్య, 2-198, 

2 ఆం(ధ మవోభారతము,. ఆరణ్య, 2.188. 

శి (శ్రీమ[దామాయణ కల్పవృక్షము. బాల, 181. 

తా 



కేయూరదాహాు చరితము : - 

విద్ధనాలభంజిక 

(పతులు. 

తెలుగు-కే, బాం చం గడియారము రామకృష్ణశర్మ పీరీక. ఆం.[ప.సా* 
1౪66. సంస్కృ. వి. సా, భం. చౌకాంబా ముుదణాలయము, 

కేయూరబాహు చరితమునకు మూడు ముదిత (పతులు. మొదటిది 
1902 లో సరస్వతీ ప్యతికానుబంధముగ కీ. శే. కొచ్చెర్లకోట వెంకట 
కృష్ణారావు గారు [పక టించినట్టిది. రెండవది 1960 లో తిమ్మావజ్ఞృల కోదండ 

రామయ్యగారు పరిష్కరింపగా సారస్వత కుటీరమువారు _ప్రకటించినది. మూడ 
వది సాహిత్య ఎకాడమివారు [పక టించినది. (వాత (పతి యొకటి మదాసులోని 
(పాచ్యలిఖిత పుస్తక భాండాగారము నందున్నది.) 

సంస్కతనాటకము ననుసరించి [వబంధము [వాయ గడంగిన [పథ 

మాం(ధ కవి మంచన. ఈతని కేయూర బాహుచరితము రాజశేఖరుని విద్ధసాల 

భంజికా నాటిక ననుసరించుచున్నది. ఈ అనుసరణ _ మేవిధముగా నున్నదో 
తెలిసికొనుటకు ముందు మూల నాటికను గూర్చి కొంత పరిశీలింప వలయును, 

మూలకవి __ కాలాదులు 2 

రాజశేఖరుడు పెక్కి_తర సంస్కృత నాటక కర్తలవలె గాక తన రూప 

క ములలో స్వవిషయములను గూడ (పస్తావించి యున్నాడు. ఈతడు మహారాష్ట్ర) 

యాయావర బాహ్మణుడు. ఈతని తండి దుహికుడు లేక దుర్దుకుడు ! తలి 
శీలవతి. ఈతని తాత అకాలజలదుడు మహారాష్ట్ర చూడామణి pee (పసిడ్ధి 

నొందెను. ఈతడు చాహమాన వంశస్థురాలైన క్యతియ కన్య అవంతి సుందరిన్ 
పరిణయమాడెను,.£ ఈతడుకూడ "క్ష్యతియడే ఆని కొందజు విమర్శకులు 

భావించిరి. కాని రాజశేఖరుని తండి మహామంతి పదవిని నిర్వహించి 

యుండుట, కవి తాను రాజగురువనని చెప్పుకొని యుండుట ఆనాడు మంతులు 

(15) 
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గను, రాజగురువ్షలుగను [బాహ్మణులే యుండుట మున్నగు అంశములు ఈతడు 

(బాహ్మణుడని రుజువు చేయుచున్నవి, 

రాజశేఖరుడు కర్పూర మంజరి బాలరామాయణము, ఫిద్ధసాలభ జిక, 

బాల భారతము అను నాల్గు రూపకములను రచించెను. అందు కర్పూరమంజరి 

ప్రాకృత భాషలో రచింపబడిన సట్టకము. దీని నీతడు తన భార్య కోరికపై 

రచించెను. ఇదియే ఈతని పథమ నాటక రచనముగా భావింప బడుచున్నది. 

ఇక రెండవది బాలరామాయణము. ఇది మహానాటకము. మూడవదగు విద్ధసాల 

భంబిక నాటిక. నాల్గ్లవదగు బాల భారతము ఆసంపూర్ణ నాబకము, ఈతడు 

రచించిన 'కావ్యమీమాంసి కావ్యలక్షణములను వివరించు గంథము. ఇందలి 

(పథమాధికరణము మాతమే లభించుచున్నది. ఈతడు “భువనకోశము' 'హర 

విజయము' అను (గంథములను కూడ రచించినట్లు తెలియుచున్నది. ఇందలి 

కొన్ని శ్లోకములు సుభాషిత రత్నావళీ, సదు క్తి కర్ణామృతములలో సం్యగహింప 
బడినవి. రాజశేఖరుడు తాను వాల్మీకి, భవభూత్కి భర్భృమేంఠ కవుల యవ 
తార కూప మెనట్లు చెప్పుకొనెను.్ ఈతనికి “బాలకవి”, 'కవిరాజి బిరుదములు 

కలవు. 

రాజశేఖరుడు కీ, శ. 898 నుండి 907 వణకు కన్యాకుబ్దము నేలు 
చుండిన మహేం|ద పాలునికి గురువుగా నుండెను. బాలరామాయణ నాటక 

మీతని కోరికపై రచింపబడెను ఈ కవి మహేంద్ర పాలుని కుమారుడైన 
మహీపాలుని [917] ఆస్థానమునందు కూడ నుండిగట్టు బాల భారత |పస్తావన 

తెలుపుచున్నది. బాలభారతము అసంపూర్ణమై యుండుటవలన ఈ నాటకము 

నీతడు అంతిమ కాలమున రచించి యుండవచ్చునని భావింపనగును. ఇక విద్ధ 
సాల భంజిక [పస్తావన యందు ఈ నాటిక శ్రీయువరాజ దేవుని పరిషదాజ్ఞ 
వలన [పయ క్రమైనట్టు పేర్కొనబడినది.” ఈ యువరాజ దేవుడు [కీ.ళ. £14 

ప్రాంతమున తిపురిని పాలించిన శేయూరవర్ష యువరాజ దేవుడు. ఈతడు 
కలచురి వంశరాజు. కావున రాజశేఖరుడు పైని పేర్కొన బడిన |పతీహార 

రాజుల ఆశ్రయమునే కాక నడుమ కొంతకాలము కలచురిరాజు (ప్రాపకమును 
కూడ్త పొందియున్నట్లు తెలియనగుచున్నది. పై ఆంశములవలన రాజ శేఖ 

రుడు |కీ, శ. పదియవ శతాబ్ది పూర్వ భాగము నందలి వాడస చెప్ప 

వచ్చును, 
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నాటిక యందలి కథ :_ 

[1పథమాంకము : 

మహారాజ విద్యాదర మల్లుడు |తిలింగాధిపతి. కశేయూరవర్ష బిరుదాంచి 

తుడు. ఈతని రాణి మదనవతి, మంతి భాగురాయణుడు. (పీయవయన్యుడు 

చారాయణుడు. 

మహారాబి మదనవతికి మేనమామయగు లతాటభూపతి చం[దవర్మకు 

పత సంతానములేదు. ఆతడు తన కుమార్తె యగు మృగాంకావళిని మృగాంక 

వర్మయని పురుషవేషమున? బెంచెను. ఈ విషయమును చారుల వలన తెలిసి 

కొనిన భాగురాయణు డొక రహస్య కార్య [ప యోజనార్థమై మృగాంకవర్మను 

బిలిపించి మహారాజ్ఞికడ నుంచెను, 

మతి నిర్మింపజేసిన నుషిర_స్తంభ సంచార యు క్రమగు శయనమందిర 

మున నిదురించుదున్న రాజున కొకనాడు [పత్యూషమాన ఒక వింత యనుభూత 

కలిగెను. ఆసమాన లావణ్యరాశియగు కన్య ఒకతె ఆతని కడకేతించి “ఓం 
నమో మన్మఖభాయి” యనుచు కంఠ హారమునుదీసి అతనిమెడలో వై చెను, రాజా 
మెను పట్టుకొన బోవునంతలో ఆమె అదృశ్యురాలాయెను, రాజు తాను గాంచి 

నది స్వప్నమా లేక సత్యమా యన వితర్మించుచు, తాను గాంచిన ఆ లావణ్య 

రాశినే తలపోయిచుండెను. రాజున కీ చింతను మాన్చి కొంత ఉపశమనము 

కలిగించు నుర్రళముతో చారాయణు డాతని కేళీకై లాసమను సృటిక శిలామంది 

రమునకు గొనిపోయెను. ఆ మందిరమున సాల భంజికా రూపమున వెలసిన 

స్వప్ననసుందరిని గాంచి రాజు ఆనందించి తన కంఠమునందున్న వోరముతో 
నామె నలంకరించెను ఆ మందిరమున దృుకా్రదృశ్యయై యున్న ఆ సుందరిని 

గాంచుచుండినంత అపరాహ్హకాలమైనది. మాధ్యాహ్నిక సంధ్యాడిక ములను 

నిర్వ_్థించుకొనుటకై రాజును చారాయణుడును దేవి మందిరమున కరిగిరి. 

ద్వితీయాంకము విలా 

కుంతలాధీశ్యరుడగు చండ మహా సేనుడు రాజ్య|భష్టుడె, తన పుత్రి 

కువలయమాలను మదనవతికడ నుంచెను, రాణీ మృగాంకవర్మ కు కువలయనూల 

నిచ్చి వివాహము గావింప వలెనని తలంచెను. 
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మదనవతి మహారాజునకు |పియసఖుడెన బారాయణునీ వరిహసీంప 

నెంచి అతనికి అబద్ధపు పెండ్రిని జరిపించెను రాణి వినోదమునకు అడ్డురాక 

రాజు మిన్నకుండెను, చారాయణుడు తనకు కలిగిన అవమానమునకు (కుద్ధు 

డాయెను. మహారాజు చారాయణుని అనునయించుటకై వనమున కరిగెను. 

వారిరువురును ఆటనున్న రత్నావతియను చవికెను |బవేశించిరీ, అచట రాజు 

నయనానందకరముగా కందుక కేళి సల్పుచున్న స్వప్న నుందరిని గాంచెను, కాని 

ఆమె ననుసరింపటోవ ఆమె అదృళ్యయైనది. రాజామె విహరించిన తావులందు 

మసలి తన తాపభరమును దిర్చుకొన దలంచెను. అంత అతని కట నొక తాళ 

వృంతము కనవచ్చినది, ఆందు అనురాగ పూర్ణ ములగు పదములు [వాయబడి 

నవి, రాజు వానినిగూర్చి తలపోయుచుండ నేపథ్య్మము నందుండి కొన్ని మధు 
రాలాపములు వినవచ్చినవి. వాని వలన రాజు “మృగాంకావశి యను కన్య 

తనె అనురాగము నిలిపీయన్ని దను విషయమును [గహించెను. 

తృతీయాంకము on 

మృగాంకావళిని పరిణయమాడినవిభుడు సొర్వభౌముడు కొగలడనిఎటింగిన 

వాడగుట వలననే, భాగురాయణు డామె సందర్శనమును మహారాజునకు కలుగ 
జేయట కొక ఉపాయము నాలోచించెను. అతడు వివేకవతియగు విచక్షణయను 

దానిని బిలిచి ఆమెకు “మృగాంకవర్మయే మృగాంకావశి' అని తెలిపి, తన 

తం|త్రమును వివరించెను. అపకారము, సంచారయు క్రములగు కంబముల 

యందు చలించుటద్వారా మృగా౦కావళి రాజు శ్రయనాగారము (పవేశించుటకును, 

పిదప నామె ఆతనికి దృశ్యాదృళ్య రూపమున కనవచ్చి దిగ్భమము కలిగించుట 

కును, మృగాంకావళికి విచక్షణ సాయము గావించినది. భాగురాయణుడు తలం 

చిన విధముగా మహారాజునకును మృగాంకావళికిని పరస్పరము అనురాగ ముద 

యించినది. 

అళీక వివాహము వలన కుపితుడై న చారాయణుడు, దేవికి ఆప్త సథియగు 
మేఖలకు తగిన పరాభవ మొనరించి |పతీకార మునరించెను, తన ఇష్టసఖికి జరి 
గిన అవమానమునకు రాజు కూడ విదూషకునికి సహకరించి యుండునని ఎంచి 
దేవి అతనిపై అలుక పూనినది, 

విరహతాపమున వేగురాజు తన మ్మితునితో వనమున కరిగెను. ఆచట 

నొతనికిని తన (పేయసి (పత్యక్ష దర్శన భాగ్యము కలీగి నది, వారిరువురును 
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పరస్పరము తమకుగల అనురాగమును (వకటించుకొని నమాగమ నుఖము 

ననుభవించుచుండగా, రాణి ఉద్యానవనమున శకేళించు చున్నదని తెలుపు విష 
యము విని వారొకరినాకరు వీడిరి. 

చతుర్దాంకము ల 

రాజుపై అలుక పూనిన రాణి రాజును వరిహసింప నెంచినది. తాను 

మృగా౦కవర్మగా భావించుచున్న మృగాంకావళితో రాజునకు పరిణయము 

గావించి ఆతనిని గేలిచేయ వలెనని ఆమె తలంపు. ఈ వివాహమునకు రాజును 

ఒప్పించి మృగాంకావళికిని రాజునకును పరిణయము జరిగించినది. రాణి రాజును 

గేలి చేయనంతలో లాటదేశపు దూతతెచ్చిన సం దేశమువలన చండవర్మకు పుత 
సంతానము కలిగినదనియు, మృగాంకవర్మ పురుషవేషము ధరించిన మృగాంకా 

వళి యనియు ఆమెకు తెలియవచ్చెను. మృగాంకావళికి మహారాజుతో విహవాము 

జరిగింప వలసినదిగా చండవర్మ కోరెను. సందేశ మక్క జ లేకయే ఆకార కమ్మ 

నెజవేజినదని రాణి దూతకుతెలిపెను. తాను నవ్వులాటకు గా తలపెట్టిన 

కార్యము సత్యమై పరిణమించి నందుకు రాణి వాపోయినది. అటుపై ఆమె 

మృగాంకావళిని చేరదీసి గారవించుటయే కాక కువలయమాలను గూడ తన 
నవతిగా సంతోషముగా (గహించెనుు తన వ్యూహము సఫలమైనందులకు 

భాగురాయణుడు సంతసించెను. అ_తలో సేనాపతియగు శ్రీవత్సుడు దిగ్విజ 

యము చేసివచ్చినట్లు వార్త తెలియవచ్చినది. సార్వభౌముడై న విద్యాధర మల్లుడు 
మంతి రాజనీతిని కొనియాడెను. 

(పబంధకథ : 

[ప్రథమాశ్వాసము ;- కళింగ దేశము నందలి తీపురీ నగరమును బాలీంచు 

రొజు కేయూరబాహుడు. అతని దేవేరి రత్నసుందరి ఆసమాన లావణ్యవతి, 

రాజు రత్నసుందరీ వ్యామోహమున రాజ్యకార్యములను విస్మరించెను. అతని 

మంతి భాగురాయణుడు అపర యుగంధరుడు, అతడు రాజు నుద్ధరించుటకు 
తగిన ఉపాయము నాలోచించుచుండెను. 

భాగురాయణుడు బారుల వలన లాటభూపతికి ప్ముత సంతానము లేడ 

ననియు, అతడు తన పుత్రిక మృగాంకావళినే రహస్యముగా పు త్త్రవేషమున 
మృగాంకవర్మగా బెంచుచున్నాడనియు నెజింగెను ఆమెను పెండ్లాడి నవాడు 

సార్యభౌముడు కాగలడని ద్దైవజ్ఞుల నిర్ణయము, 
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ద్వితీయా శ్వాసము : 

లాటదేళపురాణి రత్నిసుందరికి వీనతల్రి. ఈ చుట్టజికమును పురస్క 
రించుకొని మంతి భాగురాయణు డొక వ్యూహము రచించి, పురుషవేషమున 

నున్న మృగాంకావళిని తిపురికి రప్పించి ఆమెకు తన నివాస భవనమున విడిడి 

నేర్చాటు చేసెను. అటుపై ఏవేకవతియగు కళావతియను నొకతెను మృగాంకా 

వళికి ఆమె గుక్రైటిగి ఆత్మకార్య సిద్ధికి తోడ్చడునట్టి చెలికత్తెగా నియమించెను, 
పిదప నతడు రాజునకై సుషిరకుడ్య _స్తంభయం తంబగు నొక శయన మంది 

రమును నిర్మింపజేసెను. 

చారాయణుడు రాణికి [వియ సఖియగు మేఖలకు పురుష వేషముననున్న 
ఒక దాసితో వివాహముగావించి దానిని పరాభవించెను తన ఆ ప్పసఖికి అవ 

బూనము జరిగినందులకు రాణి మిగుల ఆ(గహించెను, చారాయణుని తప్పును. 

ధరాతలేశ్యరుని తప్పుగా భావించి ఆమె అతనివై అలుక పూనెను. 

తృతీయా శ్వాసము ఫా 

రత్నసుందరి రాజు వై కినుకవలన ఆతని శయ్యాగృహమున కేగుట 

మానెను. ఈ విషయమును కళావతి వలన ఎతింగిన భాగురాయణుడు తను 

వ్యూహము కార్యరూపము ధరించుట కది తగిన సమయమని ఎంచెను, అతడు 

సుషిరకుడ్యములందు సంచరించుటద్వారా మృగాంకావళీ సందర్శనమును రాజు 

నకు కలుగజేయ వలసినదిగా కళావతికి బోధించెను. 

చతుర్థాశ్వాసము కు 

భాగురాయణు డాదేశీంచినవిథమున కళావతి మృగాంకావళిని యంత్ర 

మార్గము ద్వారా రాజ శయనాగారమునకు గొనిపోయెను. ఆమె అట నిదురించు 
చున్న రాజును మృగాంకావళికి జూపి అతనికి కందహారము నర్చించి పూజింప 

మని చెప్పెను. రాజు మేల్కాంచి కర్ణగహణమున కర్ణించెనేని తాను రత్న 
సుందరికి వెజచుదాన నని పల్కి తప్పించుకొన వలసినదిగా నామె మృంగాకా 

వళికి బోధించెనుం 

మృగాంకావ? రాజును సమీవించి అతని చెలువము చూచి పరవకురాఠె 

ఆతనికి కంఠహారము నర్పించెను. రాజు నిద తొరంగినవాడ్డై తన ఎదుట 
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నిల్చిన అద్భుత సౌందర్యరాశిని జూచి ముగ్టుడాయెను. ఆతడు పట్టుకొనటోవు 

నంతలో మృగాంకావళి కంబముజొచ్చి న్మిష్కమించెను. రాజు తాను గాంచినది 

యథార్థమగునా కాదా యను సందేహమను బొండియు ఆ నుందరిపె మనను 

చాలికనుం 

(pe స్టో 

{pA 

విరహవేదనా భరితమాననుడై న రాజు కడకు భాగురాయణుని పనుపున 

కళావతి ఏతెంచినది. ఆమె రాజునకు ఆతని కంఠమునందలి హారము తాను 

స్వయముగా (గుచ్చినదని యెంటిగించి ఆతనికి మృగాంకావళి యొక్క రహస్య 

మును, ఆమె రాజుపై అనురాగము నిలుపుటను, భాగురాయణుని వ్యూహమును 

తెలిపెను. ఆ కన్యకారత్నమును తాను పెండ్లాడుట ఎట్టు సమకూడునో కదా 
యని రాజు తలపోయుచుండెను, 

చారాయణుడు మేఖల నవమానింపగా రాజు మిన్న కుండెను గాన, అందు 

లకు [పతికియగా రాజును మోసగించుట కర్తవ్యమని కళావతి దేవేరికి నచ్చ. 

జెప్పెను. కళావతి మాటలు నమ్మి దేవేరి తాను తమ్ముడని భావించుచున్న 

మృగాంకావళిని రాజునకిచ్చి వివాహము చేసి అతనిని పరిహసింప సమక న్రైను. 

వివాహ మంగళము ముగిసినది, ఆంత లాటదేశపురాణి హారలతాదేని రత్న 
సుందరికి (వాసి పంపిన జాబువలన _ దేవేరికి తానే మోసపోయినట్లు తెలియ 
చచ్చెను. ఆమె తాను రాజు నవమానింపదలచి నందులకు పళ్చాత్త ప్ప చిత్తయె 

మృగాంకావళిని గారవమున చేరదీసెను. భాగురాయణుడు తనవ్యూహము ఫల 

వంతమైనందులకు సంతసించెను. 

లబ్ధ మనోరథ్రుడగు కేయూర విభుడు చతురుపాయములచే పుడమి నేలి 

సార్యభొమత్యము నొందెను, 

కేయూరబాహు చరితము నామౌచిత్యము 2 

“*నాటికా సట్టకాదులకు నాయిక వలనంబేరు" అని ఆం(ధ సాహిత్య 

దర్పణము చెప్పుచున్నది.కి “విద్ధసాల భంజిక' యనగా _ “చెక్కంబడినటువంటే 
బొమ్మ" యని అర్ధము. ఈ సాలభంజిక నాయికారూపమున వెలసినది. రాజశేఖ 
రుడు నాటికకు విదసాలభంజికా పరముగ నాయిక క న్వయించుచున్న ఈ నామ 

మును ఎన్నిక చేసెను, 

సుషిర స్తంభ సంచార యుక్తమగు రొజళయన మందిరమున మృగాంకా 
వళి | పవేశించి, ఆతడు మేల్కొని తన్ను కనుగొనినంతలో నదృశ్యయైనది, 
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రాజునకు ఆది కలయా లేక నిజమా అను సందేహము కలిగినది. అతడు తాను 

గాంచిన నుందరినే తలంచుచు కేళీ వైలాసమను విలాసమందిరమును (దివి 

కించెను. అచట నొక రూప చితము గాంచి “యాదృళ శ్చ్మితకర స్తాద్భకీ 
చితకర్మ రూప శోభా, యాదృళ : కవి స్తాదృశీ కావ్యబంధ చ్చాయేతి” అని 

విజ్ఞులు నుడివినట్లు ఆ చితమునంద లి సుందరి ఎవ్యతెయో స్వయముగా నారూప 

మును చితించి యుండునని భావించెను. పిదప ఆచటి కంబములందు అవిష్కత 

మైన విద్ధసాల భంజికను గాంచి ఆది తన నేత్రచకోర చం[దికయగు ఆ 

రూపమే యని ఎంచెనుం 

he: ముగ్గ మధుర చ్భవి రంగ యమ్షి 

స్తే స లోచనే తరుణ కైతకపత దీర్దే 

కంబోర్విడంబనకరశ్చ స వవ క 

సె సె వేయ మిందు వదనా మదనాయుధం వా 

[1- 

2a లి ౬ 

“న స్వప్నానుభవన్య కళ్చిదపరః స్మబహ్మచారీ మమ 

స్యాత్సంకబ్చ కృత శ్చకా స్టే మనసః క'సవ రేభ్మాకమః 

తన్మన్యే క్వచిద_స్ట్యసా కువలయ చ్చాయా ముషా చక్షుషా 
యత్సాదృశ్య పర్శిగవో దిహ ద్యశొ దీర్దే సమావాసితే. 

[1-897] 
తోను స్వవ్నమునందు గాంచిన కన్యక ఎచటనోఉండియే తీరునని అతడు 

నిశ్చయించుకొనెను. విద్ధసాల భంజికా రూపము ఆ కన్యకా మూర్తియే అని విశ్వసించి 
తన కంఠమునందలి వోరముండుటకొ తగిన స్థలము ఆమె కంఠమే అని దానితో 

నలంకరించెను. విద్ధసాల భంజికను Hoss tus నాతని మనమున గకావి 

కలై యున్న అనురోగము ఇపుడు స్థిరరూపము దాల్చినది. (పణయము [పరూడ 

మైనది. ఈ హారమును సాలభంజిక కర్చించెడి ఘట్టము భావి కథార్థమును గూడ 

సూచించుచున్నది. ఇట్టి వస్తుధ్వనిని గూర్చుచుండుట వలననే నాటిక విద్ధసాల 
భ౦బికానామము వహించిగది. ఈ ఘట్టము నాటికయందు మిక్కిలి చిన్నదయ్యును 

చమత్కార వంతమైనది, భానుని స్వప్నవాసదత్తముతో సరితూగలేకపోయినను 
దానిననుకరించుచు రాజశేఖరుడు నూత్న విధానమున గావించిన కల్పనమః 
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రమ్యముగానున్నది. ఇట్టి సాలభంజికా కల్పనమును గావించిన నాటక కర్త 

ఇతడే అని చెప్పవచ్చును. 

మంచన తనకృతియందు విద్ధసాలభంజికా |పస్కక్తిని వదలివై చెను. అంతే 
కాక కావ్యమునం దాద్యంతము నాయికకు (ప్రవేశమే లేదు, మంచన నాయక 

పాశమునే |పధానముగా (హించి ఆతని చరితమునే కావ్యమున నధికముగా 

వర్ణించెను. అతడు దేవీవ్యామోహమున రాజకార్యవిముఖుడు కాగా, ఆతని మంతి 
భాగురాయణు డాతినిని సార్వభౌముని గావించుటకు గావించిన యత్నము, కుద 

కాతని మం[తము సఫలమగుటచే కేయూర విభుడు సార్వభాముడగుట, ఆతని 
పాలనమున [పజలు నుఖకాంతులతో నానందించుట మొదలైన అంశములందు 

[పాధాన్యము వహించుచున్నవి. కావున మంచన కావ్యమున _ కుచితరీతిగా 

“కేయూరబాహు చరితి మను నామకరణ మొనరించెను. 

నాటికా పరిశీలనము :__ 

విద్ధసాల భంబిక నాల్ల్గంకము ల నాటిక, నాటికాలక్షణములు ఆంధ 

(ప్రతాప రుద యళోభూషణము నందిట్లు వివరింప బడినవి, “ఇందు కల్పిత 
కథం త్రీ పాత లెక్కువ, నాలుగంకములు. ధీరలలితుడగు నృపాలుడు నాయ 

కుడు. సంగిత శిక్షణమున వ్యాపృతురాలు, లేక రాణి బంధు వర్గమునకు చెంది 

నది యగు కన్య నాయిక. ఈమె రాజవంశ సంభూతయు, నవ్వాను రాగ విలసీ 

తయ నగునది- ఇందు నాయకుడు పెద్దభార్య వలసి (దేవి) భీతితో వ్యాకులు 
డగుచునే ఈ నాయికయం దను రక్తుడగును ఈ నాయికా నాయక నమాగ 
మము హైఢయ్క అభిమానాతిశయము గలదియు, రాజవంశజయునగు పట్ట 

మహిషి అనుగహాధీనమై యుండి, కడకు నంభఘబిత మగును. వృత్తి కైశికి, 

ముఖ [పతిమాఖ గర్భ నిర్వహణ సంధులు (పయు క్రములగును. ఉదా, రత్నా 

వశీ, విద్ధసాల భంజికలు"? లక్షణ కర్తలచే నాటికా లక్షణములకు విద్దసాల 

భంజిక ఉదాహరణముగా (గహింవ బడినందున ఇడి సర్వు లక్షణ సంయుత 

మైన రచన మనుటలో సందేహము లేదు, 

కథా కల్పనా చాతుర్యము ae 

విద్ధసాల భంజిక రాజశేఖరుని కథా కల్పనా చాతుర్యమును చక్కగా 
విశదము చేయుచున్నది. ఇత డొక సామాన్యశ్చాంగార కథకు పెక్కు వినూ 

(16) 
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త్నాంశములను చేర్చి దానిని మిగుల అస్వాద్యమానము గావించెను. ఈ కథ 

యందుగల సుషిర_స్థంభ సంచార శయన మందిరము, అందు మీటల [ప్రయోగ 

ముచే ద్వారములు తెజచుకొనుట, వాని ద్వారా నాయిక, నాయకువి కడ కేతెంచి 

అతనికి [భాంతి కల్గించుట మున్నగు విశేషములు నాయకునికే కాక (పేక్షకులకు 

కూడ నద్భుతావహములై తోచును. ఇందలి నాయికా పాతము విలక్షణమైనది, 

ఈమె పురుషవేష ధారిణి. కాని ఆమె ముగ్గతా సొందర్యమ లు నాటకమునం 

దాద్యంతము రసవత్తరముగా ఆభివర్ణింపబడినవి*. ఆమెచుట్టును అల్టబడిన 

నాటికయందు ఆమెకుగల [ప్రత్యక్షపవేశ మతిస్వల్పము. శృంగార భరితముగ 

సాగిన ఈ కథలో నాయికా నాయకులకు సమాగమావకాశము ఒక్కతృతీ 

యాంకమున మా;తమే కల్పింపబడినది. అంతకు ముందు అయోగ శృంగారము 

చక్క-గా వర్ణింపబడినది, | 

ఈ నాటికయందు (ప్రధాన పాత్రలతో పాటు మేఖల, విచక్షణ, కువ 
లయమాల మున్నగు అన్య పాతలుకూడ కథాగమనమునకు తోడ్పడుచు, రాజ 

శేఖరుని పాత్ర నిర్మాణ కౌళలమును వివరించుచున్నవి. _నాటికాపా|తలకు 

నామములిడుటయందు కూడ నీతడు చక్కని అభిరుచిని వ్యక్తము చేసెను. 
మృగాంకావశి యను కథా నాయిక నామము శళాంకావళని తోపజేయుచు 

[పకాశమానమగు నామె సొందర్యము:కు చిహ్నముగానున్నది, కువలయమా లా 
నామము కూడ నట్టిదె, ఇక చారాయణుని అబద్ధపు పెండ్లి కుమారై నామము 

“అంబరమాల* జని యుండుట ఆ సందర్భమున సార్థకమగుచున్నది, 

రాజశే ఖరుడు సన్నివేశ కల్పనమున సిద్ధహస్తుడు, ఈ సన్నివేశములు 
[పేకకుని హృదయము నాకట్టుకొని ఆతనిలో ముందేమి జరుగునో యను 
ఉత్సుకతను కలిగించును. 

భాగురాయణుని తంత్రము తృతీయాంక ము వణకు ఆజ్ఞాతముగా నుంచ 

బడినది, అతడు నుషిర సంభ సంచారయు క్రమగు కేళీకైలాస మందిరమును 

నిర్మింప జేయుటకును, పురుష వేషమునందున్న మృగాంకావళిని మహారాజ 

సందర్శనార్థమై రప్పించుటకును గల కారణములు ఈ త్శతీ మాంకము వరకును 

గు వములుగా నుండుట వలన (పథమాంక ద్య్వితీయాంక ములు పఠించు నపుడు 

లేక [వదర్శింపబడునపుడు పాఠకులకు (సామాజికులకు) ఉత్కంఠ ఎరు 

డును, దేవి చారాయణుని పరిహసింస గడంగుట, చారాయణుడు మేఖలను 
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పరాభవించుట, తిరిగి దేవి రాజును గేలి చేయ తలంచుట మున్నగు అంశములు 

న్యమునకు నెలవులగుచున్నవి, దేవి చారాయణుని, చారాయణుడు మేఖలను 

రిహసించెడు ఘట్టములు [పత్యక్షముగ కథా నిర్వహణమునకు తోడ్పుడ కుండి 

నను, అందలి [కియా [పతికియాది సంబంధముచే కథకు మిక్కిలి సొంపు 

కూర్చుచున్నవి. దేవి తన్ను పరాభవించినదని తలచి చారాయణుడు ఆమె 

అనుంగు సఖి మేఖలతో మేలమాడెను. ఇష్టసఖి కవమానమగుట ఓర్వని రాణి 

పతాకా సన్ని వేశమున రాజునే గేలిచేయ దలంచినది. సరసము విరసమగునను 

సామెతననుసరించి, సరసమునశకై దేవి ప్రారంభించిన వినోదము తుద కామెకు 
సవతులను తెచ్చి పెట్టినది. ఇట్తి నాటిక యందలి సన్ని వేళ కల్పనమునంద లి 

చమత్కారము దృళ్యము నత్యంత రమ్య మొనర్చి ఒక వినూత్నతను సంత 

రిందుచున్న డి. 

ర్న ల 

భే 

రాజశేఖరుని శె లి =. 
రు 

ఈ నాటికా [పస్తావనాంతము నందుగల ఈ [కింది శోకము రాజశేఖరుని 

కవితాశ క్తిని తేటతెల్లము గావించుచున్నదిం 

“పాతుం (కోత రసాయనం రచయితుం వాచః సతాం సమ్మతా 

వ్యుత్పత్తిం పరమా మవాప్త మవధిం లబ్ధం రసశోతసః 

భో క్తుం స్వాదుఫలం చ జీవితతరో ర్యద్యసస్పి జే కౌతుకం 
తద్ _భాతః (శుణు రాజశేఖర కవేః సూ క్తీః నుధా స్యందినీః 

al 
రాజశేఖరుని కవనము (శ్రవణ రసాయనమై సజ్జన సమ్మతములగు వచన 

ములతో నొప్పును. రసతరంగిణి ఆవలి ఒడ్డునకు చేరుటకును భవకరుసార 
సత్సలము నాస్వాదించుటకును ఈతని నుధామధురో క్తులను వినియ తీరవలెను. 

ఇతని కవనము శ్రవణ రసాయన మనుట సత్యము, ఇతడు పద ధ్వని 

తోడనే అర్హ ధ్వనినికూడ గావించి మురెపించును, 

“అమంద మణి నూపుర క్యణన చారు చార్మికమం 

రుణ జ్ఞణితి మెఖలం స్థలిత తార హారచ్చటమ్ 

ఇద ౦ తరల కంకణావలి విశేష వాచాలితం 

మనో హరతి స్నుభువః కిమపి కందుక |క్రీడితమ్” [2-6] 
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ఇందలి లలిత పద విన్యాస మెలజవ్యని చేయు కందుక [క్రీడను మనో 

హరముగ చి త్రించుచున్న ది. 
సజ్జన సమ్మతములై న వాక్కులకు ఈ నాటిక నెలవు. 

కథమివ జీవితః కృకలాసాచ్చిరః సువర్ణం ప్రాప్యతే 11, పుట 
వద్ధాహీ బుద్ధిః కీల కామదధేనుః [1-8] 

నఖలు అనుత్పీడితః సహకార పృష్ట (గంథీః రన సర్వస్వం ముంచతి 

నహి స్నేహో యక్షాయ క్షమనురుణద్ధి 

యాదృళ శ్చితకర స్తాదృశీ చితకర్మరూపశోభా, యాదృశః కవి 

సాద్భశీ కాన్యబంధచ్చాయేతి. ఇట్టి సుభాషితములనే కాక రాజశేఖరుడు [పస 

క్రాన్ముపనక్త్రముగ పెక్కు సామెతలను గూడ నుపయోగించెను, ఇవి [సథ 

మాంకమునం దధికముగ గోచరించును, 

గండ స్యోపరి సృటికో ద్చేదః 

నపే దృష్టే ముండితే ఉపవిష్టః పతిర్ముండిత ఇతీ 

వరం తక్కాలోపనత స్తిత్తిరః నవునర్దివసాంతరితో మయూరః 
ఏష స్వప్న * బే ర్మోదతైర్గాామ ముపనిమంతయసే 

యేన పునః శ్యాలభార్యా అర్ధ భార్యేతి భణికా 

ఈ లోకో కులలో పెక్కింటిని విదూషకునిచే పల్కించుట, అవి 
సందర్భ సహితముళై యుండుట, మున్నగు అంశములు ఆయా సంభాషణముల 

కొక అందమును కల్పించుచున్నవి, 

రాజశేఖరుడు నాటికయందు వర్ణనా వై దగ్ధ్యమును పలు విధముల చూపీ 
సహృదయులను రసతర౦గిణియం దోలలాడించెను. ఈ నాటిక యందు [ప్రభాత; 

సంధ్యా, వసంత, చందికాది వర్ణనములు గావింపబడినవి, వర్జనములను లలితము 
గను సహజముగను గావించి పకృకిని నందర్భాకగుణముగా చి తించుటయం 

దీతడు'నేర్చరి. భావములను చక్కగావ్య క్రీకరింపగల సామర్థ్య మితనికి గలదు, 

ఇతనికి వివిధ దేశ గ్రీలతో గల పరిచయము నీ (కింది శ్లోకము తెల్సు 

చున్నది. 

లంకా తోరణమాలికా తరలినో మానోషధం సింహలీ 

సంఘానాం (దవిడీ నాం మన్మథ మహాలా'స్మెక నర్తాపకః 
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కళ్ణాటీ కురలాలితాండవ కరో లాటీనాం లేలాగురు? 

ఉన్మత్త మహరాన్టీ) వర్ధితమనా శై తానిలో నర్ధతే. 

ప్రాకృతమునళు భాయ [1-297] 

రాజశేఖరుడు [ప్రధానముగా శ్రంగార 1వియుడై న కపి, ఈ శృంగార 

[వపియత్వము నతడు నాటిక యందలి నాందీళ్లో కమందు కూడ్త [పదర్శించెను 

“కుల గురు రబలొనాం శేలి దీఇ 1పదానే 

పరమ సుహృ దేనంగో రోహిణీ వల్ణభస్య 

అవీ కుసుమ పృషత్త్కై ర్టేవదేవస్య జేతా 

జయతి సురతలీలానాటికా సూత్రధారశ [1-1] 

ఇందు మన్మథస్టుతి కలదు. ఈ మన్మథ స్తుతితో పాటు రెండవనాందీ 
శ్ఞోక్రమున నతడు వామలోచనలను గూడ చమత్కార పూర్వకముగ స్తుతించెను, 
ఈ స్తుతి వలన నాటిక శృంగార [పధానేమైనదని తెలియనగుచున్నది. ఈ 
శృంగార పీతి చేతనే రాజశేఖరుడు త్మదసమును చిప్పిలజేయ శ్లోకములను 
"పెక్కింటిని రచించి యున్నాడు, మచ్చునకు నాయికా సౌందర్యమును వరిం 

చెడు నీ [కింది జ్లోకమును గమనింతము, 

మాతానర్హిత మండన [భు వదనం కించిత్స9గల్ఫే దృళౌ 
సోకోద్భేద నివేశిత స్థన మురో మధ్యం దరిదాతిచ 
అస్యా యజ్ఞఘనం ఘనం చ కలయా |పత్యంగ మేజీదృళళ 

సత్యంకార ఇవ స్మరై కనుహృదా తద్ యౌవనే నార్నితః 

[1-40] 

మన్మథుని అనుతిగు నెచ్చెలి యగు జవ్వనము కూర్చిన అంగములు ఆమెలి, 

సాబుకఅంగముల పొందికను ఆమ యౌవనమును వర్ణించుటకీ ఒక్క పంక్టీయే 
చాలును, ఇట్టి అపూర్వమైన భావుకత పెక్కు క్లోకములందు గోచరించును. 

రాజశేఖరునకు కవిగా భావుకుడుగా రస్మగహణ పారీణుడుగా ఉన్నఠిత 

కీర్తి నాటక నిర్మాతగా లభ్రింపలేదు. రూపక వస్తు కల్పనము నందీతడు 

స్యతం తతను చూవింపక పోవుటయే దీనికిముఖ్య కారణము. విద్ధసా లభ ౦జి కా 

నాటకము - కథా పాొత్రాదులలో భాసుని స్వప్నవానవద త్రమునకు నీరసమగు 

అనుకరణముగా గోచరించును. ఊదయనునిలోని ఉదా తత, వానవద తలోని 
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స్వచ్భందత, యౌగంధరాయణునిలోని గాంభీర్యము, రాజనీతి చతురత [క్రమ 
ముగా నాటికయందలి విద్యాధర మల్ల, మదనవతీ, భాగురాయణులలో లోపించి 

నవి, కాని విదూషకుడు విద్దసాలభంజికలో వన్నె కెక్కి నాడని చెప్పకతప్పదు. 
ఇందలి విదూషకుడు సరళముగ సంబాషించును, లోకజ్జత చూపును. విద్ధసాల 

భంజికా నాటికలోని వస్తువునందు కొంత అసహజత్యము కలదు. రాణికి తెలియ 

కుండనే మృగాంకావళి తన పురుషవేషమును గాపాడుకొనుట్క రాజు వివరము: 

లరయకుండనే పెండ్లికి ఒస్పుకొనుట మున్నగు అంశము. లిందుకు ఉదా 
హరణములు. 

ఇది రంగస్థల పయోగోచ్రితమగు రూపకమగునా కాదాయను సంశయము 
కూడ కలుగును. ఏలన ఇందలికౌన్నిసన్ని వేశములు వర్ణన మయములై యుండగా, 

మజికొన్ని |వపదర్శనషున రాణింపనివిగా నున్నవి, ఇది (శ్రవ్య నాటికగా మన 

నును ఆకట్టునంతగా దృశ్యముగా ఆకర్షింపడు దీనిని చదువునప్పుడు 

“అహో గాహస్యమ్। అహో శిఖరిణీపాదః: అహో సూక్తి యుకా వాచః 

అపో హృద్యా వైదర్శ్భీ రీతిః! మాధుర్యం సర్యా ప్తమ్। అహో నివ్ప9మాద 

(పసాదః;” అని కొనియాడక తప్పదు. 

మంచన కోలము :?_ 

మంచన _కేయూరబావు చరితము నందేచటను స్వవిషయములను 
[పస్తావించియండలేదు. అవతారికలో 

కం. తన యిష్ట సఖుని విద 

జ్జన మౌన్యుని నుభయ కావ్య సర ణిజ్టాని మం 

చన నామధేయ నన్నుం 

గనుగొని యిట్టనియె వినయ గౌరవమెనగన్ ” 

iu! 
అనీ వాసికొనుటవలన ఈతడు కృతిపతికి ఇష్ట సఖుడనియు, విద్వజ్ఞన 

మాన్యుడనియు, ఉభయ కావ్య సరణిజ్జుడనియు తెలియవచ్చును. ఆశ్యాసాంత 
గద్యలయండు కూడ అతడు “ఇది సకలసుకవిజనవిధేయ మంచన నామదేయో 
అని క్లుప్తముగా తన నామమును మాత్రమే పేర్కొనెను, 
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మంచన కేయూరబాహు చరిత్రమును నండూరి గుండయామూళ్యునకు 
ఆంకితమిచ్చెను, ఈతడు కృతిలక్ష్మికి ముఖకిలకంబుగా కృతిపతి వంళ [కమ 

మును వివరించియున్నాడు, దానినిబట్టి గుండయ పూర్వికులు వెలనాటి చోడ 

రాజులకడ మర్మతులుగను, సేనాపతులుగను ఉండినట్లు తెలియనగును, వెల 

నాటీ చోడులలో చివరి రాజగు పృథ్వీశ మహారాజుకడ గుండయ మంశి తాత 

యగు కేతన [క్రీ శ. 1132 - 1206 (ప్రాంతమున సలివుడై యుండెను,18 
వెలనాటి రాజుల |పాభవము క్షీణించినప్పటికిని నండూరి వంశ విభవము 

శ్నీణింపలేదు. గుండయ కాలము వజకును అద్ కొనసాగినది. గుండయ మంతి 

చిన్నన్నయైన కేతన “విఖ్యాత కవిత్వ సంపద బొగడ్రకు నెక్కి యశేష 
బాంధవ (వాత హితాత్ముడె గణక వర్గ కళా మహిమన్ో (పగల్బుడైన వాడని 

కీర్తింస బడినాడు. ఇతని కడి క్వసంపద యెట్టిదో తెలియ రాదు. 

గుండయమం్మతి ధనదువుర వాసి. గుంటూరు మండలములోని చంద 

చోలునే ధనదుపుర మనుచుండిరనియ, అదే రేపల్లె తాలూకాలో నున్నదనియు 
తల౦పు,11 కృతిపతి చందవోలు నివాసి కనుక మంచనయ అచటనే యుండెడీ 

వాడని ఊహింపవచ్చును. ఇక మంచన పూర్వకవి స్తుకిలో నన్నయ తరువాత 

తిక్కనను ఒక్కని మాత్రమే పేర్కొనెను. తిక్కన [క్రీ శ, 1210 - 1290 
ఛడుమ నుండెడివాడు. మంచన తిక్కనకు తన బాల్యమున సమకాలికుడై 

యుండును. వీనిని బట్టీ మంచన కాలము (క్రీ, శ 1800 ప్రొంతమై యుండు 

నని చెప్పవచ్చును, 

కృతిపతి అభిలాష __ 

గుండయ మహావై భవో పేతమగు జీవనము గడ పెడివాడు, ఇతడ 
విప్ర గణములళు పెక్కు అగ హారముల సిచ్చెను. "పెక్కు మంది వటువులకు 

"పెండ్రిండ్లు చేయించెను. కాళుశేళ్వరుని తిరునాళ్ళులో ఏటేట అర్జులకు కోరినంత 
అర్థము నిచ్చెడివాడు. రత్న చయంబులను వెదచల్లైడువాడు, కుటు ఏబముల తో 

కవి జనులను (బోచెడువాడు, 

ఇతడ “శాస్త్ర పురాణాగమ దుగ్ధాబ్బి మందరా చలపతి. “*గణకత్య 
విద్యనట్టనె సర్వ విద్యలయందు చతురుడు [1.86] “కవి గాయక పోషకుడు 

[€-844] “భ్రాజిత మృడు మధుర కావ్య పరిణతుడు', |లి-లికర్ని ఈతడిట్లు 
పరమ సంస్కారి యగుట వలననే 
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ర్ం “సొమ్మాలలో ముప్పోర్చుజ 

గమ్మెల్బను సోడు ముట్టగా జేయును జ్ఞా 

ఘ్యమ్మగు వస్తువు నగుటను 

గమ్మని కనకంబు గాడే కవిత దలంపన్ "12 

అని కవిత యుక్క- (పశ స్తీ నెజింగి, జగతిపై కాశ్వుతమై నిలుచునట్టి జక 

కృతిని అంకితము గై_కొనదలచెను, నిరంతర నరస కవితా గోష్టి నిష్టుండగు 
నాతడు ఒకనాటి వితకభా శ్రవణ [పసనంగంబున తనకు కఇష్టుసఖు డైన మందను 

కవితో, 

ఉ. “కావున నాకు నొక్క. కృతి గైకొన నిష్టము నీవు (ప్రజ్ఞినం 
భావిత కావ;దక్షుడవు థవ్యమతిం ద్విజ దేవ నిర్మితం 

బై విలసిల్లు తం[తము [పియంబున జూచిన నందుగర్హ Fay 

ఖ్యావహావై (ప్రబంధ రచన్మాశయ మయ్యెడు మార్గ మూతగన్” 

[1-10] 

ఆన్ తన ఆభీష్టమును వెల్ణడించెను. గుండయ, మంచన కృతిని కర్ణ 

సాఖ్యావహ మగునట్లును, [పబంధరచనాశ్రయ. మయ్యెడు మార్గమునను రచింప్న 

మనుటలో చక్కని అభిరుచిని వ్యక్త మొనరించెను. ఇంకను [పత్యేకముగా 
ఆ [పబంధమున 

క్. స్థాలు రసము శృంగారం ! బై యలవడ గథలు నీతులై యెడనెడరా 

గేయూరబాహు చరితము! సేయుము నీ వట్టి కావ్య శిల్పము మెజయస్18 

[1-11] 

ఆని శృంగారమును [వథాన రసముగ వెలయించిి, సరసమగు కావ్య 

శీల్ప్చమును |బకటించుచు కాంతాసమ్మి తముగ నందు పెక్కు సీతి కథలనుకూడ 

చేర్చి కేయూరబాహు చర్మితమును రచింపుమనెను, 

రాజశేఖరుని విద్ధసాలభంజికా నాటిక గుండయామౌాత్యుని కాలమును 

కర్పూర వర్షుని చరితముగాగాని కేయూరబాహుని చరితముగా గాని (పసిద్దమై 

యుండును. ఈ నాటికలో విద్యాధర మల్టుడు (తిలింగాధిపతి గా పేర్కొ నబడుట 

కూడ, గుండయ మంతి హృదయమందలి దేశాభిమానమును (పేరేచి కేయూర 

బాహునీ చరితమును కృతిసేయించుటకు పురికాల్పియుండును. ఈ నాటికలో 
గల వినూత్న కల్పనములు కూడ గుండయ సరస హృదయము నాక రించి! 
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యుండును, పురాణాదుల అనువాదము సాగుచున్న ఆ కాలముటో ఇట్టి నాటి 

కానుసరణమును గావించి ఒక నవ్యతను వెలయింపజేయు నుద్దేశము కూడ 

నాతని కుండియుండును. ఇక విద్ధ్దసాలభంజిక రాజనీతిని గూడ (పధానాంశ 

ముగా కలిగియున్న కథ. గుండయ కూడ' _పెగడయె రాజనీతి చతురుడై 
యున్నందున ఆ కథ యెడ పీతి వహించి యుండును. 

కృత్యారంభము:.._ 

గుండయామాత్యుని అభ్యర్థనము విని, ఆతడొసంగిన అంబరాభర ణాది 
వివిధ పదార్థ సహితంబైన కాంబూలము పుచ్చుకొని మంచన సవినయముగా 

నిట్లు పలికెను. 

ఉం. బాలరసాల పుపష్పనవ పల్పవ కోమల కావ్య కన్యకన్ 

గూళల కిచ్చి యప్పడుపు గూడు భుజించుట కంటె సత్కవుల్ 

హాళికులె న నేమి మజియంతకు నాయతి లేనినాడు గౌ 

ద్దాలికులైన నేమి నిజ దార సుతోదర పోషణార్లమె (1-10) 

ఇది పోతన భాగవతము నందలి పద్యముగా మిగుల (పసిద్ధమైనద్. కాని 
పోతన కాలమునకు, అనగా నుమారు రెండు శతాబ్దములకు పూర్వమే, మంచన 

దీనిని రచించెను. అతడును పోతన వలె “బాలరసాల పుష్పనవపల్లవ కోమల 
మైని కావ్య కన్యకను (తగనివారికి) కూళల కిచ్చుట కంగికరింప లేదు, 

క, “అని తగని వాని దెస నా 

మన మెప్పుడు రోయుగాన మతివుజ్జనవ 
ర్భనలకు మిగిలిన నుగుణుని 

నిను బొంది మదీయ కవిత నెగడుం బుడమిన్ ” (14.) 

అనుచు తనకృతి గుండయ (పెగ్గడ వంటి సజ్ఞనుని చేరుచున్నందులకు 

మిగుల సంతసించి కృతిపతి కోరిన విధమ.గా కృతిని సంతరించుటకు పూనెను,. 

“బాలరసాలపుష్ప” అను పద్యమునందలి భావము తన మనోవృ త్తికి సరి 

పోవుటచే పోతన యించుక మార్చి యాపద్యమును [గహించియుండును. 

17) 
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మంచన కృత్యారంభమును ముచ్చటగ మూడు పద్యములతో ముగీంచేను, 
మొదటి రెండు పద్యములలో కృతిపతికి మంగళాశంసనము గావించెను. ఇక 
రెండవ పద్యమున గణక శిఖర రత్నమైన (4 _ 212) కృతి పతిని మురిపించు 

విధమున 

చ. “కరిముఖు, డశ్వినుల్ . [శుతులు, కంజసముద్భవు మోము, లంబీ కే 

శ్వరు మొగముల్, తదాత్మజుని వక్ట)ము, లాది మునీం ద మండలం, 

బురగ పతుల్, [గహంబులు, పయోరుహ నాభుడ్గు, తారకంబులున్, 

బౌరిటొరి నెల్ల సంపదలు పోలమ గుండని కిచ్చు( గావుతన్ (1-2) 

అని, సంథ్యాకమమును బాటించుచు తన కొవ్యశీల్పమును మెజమి౦పస 

మొదలిడెను. ఈ సద్యమున గజాననుడొక డు, అశ్వినీ దేవతలిరువుడు, వేదములు 
మూడు, (తలి) [బహ్మచ తుర్ముఖములు, పంచాననేశ్వరుడు, ఆజువ క్రిముల 

కుమారస్వామి, స్పప్తర్థిమండ లము అష్టనాగములు, నవగవాంబులు, పయారుహ 

నాభుడనుటచే ఆతని దశావతారములు, అనంతములై న తారక ములు, ఇట్లు 

[పథమ సంఖ్య మొదలుకొని అనంతము వణకు పేర్కొ నెను, 

మంచన గుండయామాత్యుడు అఖభిలషించిన విధమున తన కావ్యమన 

. అవాంతరముల్నైన నీతి కథలను జొప్పించి యుండుఓచే కృత్యాదియందలి 
మూడవ పద్యమున పూర్వకవి స్తుతిచేయచు వాల్మీకి, వ్యాస, కాళిదానులను, 

నన్నయ తిక్కనలను స్తుతించు సందర్భమున ఉద్ధవ, బాణక్య, యుగంధరాది 

నీతి విద్యా కోవిదులనుకూడ స్తుతించి జ్రౌచిత్యమును బకటించెను, ఈ మూడు 

పద్యముల తరువాత కృతిపతి |పశంస, స్పసంతాన (ప్రశస్తి, కృతి అభీ 

లాష మున్నగు అంశములు వివరింపబడినవి, అటుపై మంచన కృతిపతి వంశ 

[కమమును ముప్పదిరెండు గద్య పద్యములలో ఏవరించెను. ఒక షష్ట్యంత 

మును చెప్పీ కథారంభమున కుపకమించెను, 

తెనుగున కావ్యాశ్వాసాద్యంతములను విభ క్రులతో ముగించు సం|పదాయ 
మొకటికలదు, సాధారణముగ కవులందబజుకు ఆశ్వాసాద్యంతనులందో కే 

విభక్తి నుపయోగింతురు. మంచన అట్లుగాక [పథమాళ్వాసాంత, ద్వితీ యాళశ్యా 
సాద్యంత, తృతీయాశ్యాసాది పద్యములను ద్వితీయావిభ_క్రీయండ సు, 

తృతీయాళశ్వాసాంత, చతుర్ధాళ్వాసాది పద్యములను |పథమా విభ కియండును, 
చ్రతుర్ధాశ్వాసాంతమును సంబుద్ధియందును రచించి ఒక (ప్రత్యేకతను చూపెను, 
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ఈ విభ కంత సం|పదాయము తెనుగున నన్నెచోడునితో _ప్రారంభమైనది.14 
పాల్కురికి సోమనాథుడు సంస్కృృతాం[ధములు రెండింట బసవోదాహరణము 

లను రచిం£ నన్నెచోడు డొరంభించిన పద్ధతి కొక పరిణతస్వరూపము 

నొసంగెచ,. 

(ప్రబంధరచనా (శయమయ్యెడు మార్గము : 

కర్ణ సౌభ్యావహమైన (వబంధ రచన్నాళ్రయమగు మార్గము నూతగా 
[గ్రహించి శృంగారరసముకు అంగిరసముగా, శిల్పము మెజయ కేయూరబాహు 
చరి తమను రచింపుమని గుండయ కోరుటలో ఒక [ప్రత్యేకత గోచరించుచున్న దీ. 
మంచన కాలము నాటికే నన్నెచోడుడు |పబంధ రచనా విధానము నొకదాని 
నారంభించి యున్నాడు. నన్నెచోడుని కుమార సంభవము అష్టాదళవర్ణనముల తో 
కూడి నవరస భరితముగ సాగినది. ఈత డారంభించిన కృత్యాది, షష్ట్యంత 
రచన, ఆక్వాసాద్యంత ములను పీభక్ష్యంతములుగా రచించుట, వర్ణన పద్దతులు, 

తెనుగు నుడికారము మున్నగు పద్ధతులను మంచన కూడ స్వీకరించెను, 
నన్నెచోడుడు 15 స్మదస బంధుకమగు వబంధము అని (ప్రబంధ శబ్దమును 
పథమముగా నువయోగింపగా మంచన తన కావ్యమునందలి రసమును 

గూర్చియు, శిల్పమును గూర్చియు కూడ (ప్రస్తావించి యుండెను, ఈతడు 

పేర్కొ న్న స్థాయి రసము కృంగారమై యుండుట తరువాతి పబంధములలో 

[ప్రధాన లక్షణమగుట గమనింప దగిన అంశము. “_పబంధములలో రసభేద 
మును బట్టి శృంగార (వబంధ మనబడు శాఖ యొకటి కలదు. ఈ శృంగార 

(ప్రబంధమును గూర్చి కూడ మనకు పురాణ యుగకవులే తెలిపి యున్నారు. 
ఇట్లు తెలిపిన వారు ముఖ్యులు మువ్వురు, |[పబంధమునకు శృంగారము |పధాన 

రసముగా నుండవలెనని వీరు తమ కృతులలో కంళో క్రిగా నుద్దోషించిరి, కావ్య. 
శాఖకు క విత్రయమువలె శృంగార | పబంధ శాఖకు మంచన, శ్రీనాథ, జక్క నలు 

కవితయము వంటివారు”16 శ్రీనాథ, జక్కనలు మంచనకు తరువాతి వాద. 
కావున శృంగార [పబంధ శాఖకు నాందీ వాక్యమును పలికినవాడు మంచనయే 

అని చెప్ప నగును, 

మంచన తన కావ్య (పథ మాశ్వాసాంతగద్యమున “కేయూర బాహు 

చరిితంబను మవా్శపణింధమునందు” అని తన కావ్యమును [పబంధముగా 
పేర్కానెను, కొని ద్వితీయ తృతీయ చ కుర్ధాశ్వాసా౦త గద్యలందు కేవలము 
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“కేయూర బాహు చరి।తంబు' నందు అని మాత్రమే [వాసెను. ఇచటి (పబంథ 

శబ్బమును కావ్య సామాన్య వాచకముగనే (గహింపదగును. మంచన కేయూర 
బాహు చరితమునందు పెక్కు. నీతికథలను చేర్చియుండుటచే ఈ కావ్యమును 
కొందయి కథాకావ్యమనియు, ఇందు రాజనీతికి సంబంధించిన యంశముండుట 

వలన మటికొందరు రాజనీతి కొవ్యమనియు భావించుచున్నారు. ఈ (గంథమును 

“ఆంధ భోజుని నీతి భూషణము, శివదేవయ్య పురుషార్థ సారము, |పతాప 

రు|దుని నీతి సారము, కర్తృత్వము తెలియని కామందక పంచతం[తములు, 
బద్దెన నీతి సారము” మున్నగు కావ్యములతో జతబేసిరి.!? మడికి సింగన 
సకల నీతి సమ్యతమున ఇందలి సద్యముల నుదాహరించుట వలన ఈ కొవ్యము 

నీతి పరముగ నెంత విశిష్షమైనదో తెలియనగును. 

ఇట్లు మంచన కావ్య మేవిధముగ పరిగణిం కబడినను ఇందలీ | పధానకథ 

పబంధోచిత మైనది, అవాంతర కథల వలన వ స్వైక్యమునకు కొంత భంగము 

కలుగక పోలేదు కాని అవియన్నియు నాయా సందర్భముల౭దు [పధానకథతో. 

సంబద్ధములై యున్నవి. రాజు రత్నసుందరీ వ్యామోహమున రాజ కార్య 
విమ ఖుడగుటను చూచి “ఈ కొజగాని చందముల నీ నరనాథుని బాప నే|క్రియం 

జేకుజు నాకపాయ” మని భోగురాయణుడు చింతించుటతో ముఖసంధి ఏర్పడి, 
రాజళయనాగారమున మృగాంకావశళి పవేశించి ఆతని కంఠము నందు హారము 

వైచి, ఆతడు చూచునంతలో “రత్న సుందరి కోడుడు రాజో ఆని అదృశ్య 

మగుటతో కథను ముందుకు జరిపినది, కళావతి వలన తనకు హారము నర్చించిన 
కన్య మృగాంకావళి యని ఎతింగి రాజు 'ఆమె సమకూడునుపాయమెట్టిదో” అని 
విచారించుట లోని గర్భసంధి, రాణి రాజును మోసగింప బోయి ఆతనికి నిజము 

గనే మృగాంకావళినిచ్చి వివాహము చేయుటతో నిర్వహణము పొందినదీ. ముఖ 

సంధినోని భాగురాయణ తం[తము నిర్వహణము నందు రాజునకు పరిణయమును, 

సార్వభౌమత్వమును సిద్ధిం పజేసినది, 

మంచన సందర్భోచితముగ తన కావ్యమునందు పెక్కు వర్ణనములను 
గావించెను. ఇవన్నియు అర్థాలంకారములతో గూడి కవి భ్రావుకతను నిరూపించు 
చున్నవి. ఇతనికి శబ్దాలంకారములమై మక్కువ తక్కువ. కాని ఒకానొకచో 
నవి స్వతస్పిద్ధముగ (పవేశించును. ఇతడు తన కావ్యమును [పబంధోచితరితిలో 
నగర వరేనముతో న 
ఉకఆడకో యి 3 త్యాగ వక్ రులను కోశ క్క బా త్తమ శివ వ్షద్ది 
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పం|డెండు పద్యములతో సాగినది. ఆపురి నతడు చక్కని ఉ(త్పేకతో నిట్లు 

వర్చించెను. 

మ, నవ ముక్తా ఫలరాసులన్ రుచిర నానా సన్యణి కేణిళు 

కి వితానంబుల హేమ వాలుకల నక్షిషితి సంధించుచున్, 
భువన స్తుత్యముల్లై పురాంగణము లొప్పుం జూడగాం గుంభసం 

భవ పితాంబునిధి స్టలాభినవ విస్పారంబులై. యెొప్పుడున్ + 

(1— 51) 
ఆపురి కొ త్స ముత్తెపు రొనుల తోడను, కాంతిమంతములై న మణుల 

సమూహములతోడను, బంగారపు కుడ్యములతోడను కూడి కుంభసంభవునిచే 

సేరంతయు[తాగి వేయబడగా మిగిలిన సమ్ముదస్థ్టలమువకె నాప్పుచుండినదట, 
ఇస్తే మంచన ఆపుర మందలి పరిఘ'ను, సాలములను, బేవగృహములను, 
చతురగములను, మదగజములను, చబాతుర్వర్థ రామును రమ్య హర్మ్యములను, 

సుందరీమణులను, తేమ్మెరలను, వనములను హృద్యముగా వర్ణించెను. 

మ చన చతుర్ధాశ్వాసమున కావ్యవర్ణనములను బెక్కింటిని కూర్చెను. 
ఇందు నాయికా నాయక సౌందర్య వర్ణనము నందలి నాయికా సౌందర్య వర్ణనము 

తరువాతి (పబంధములకు మార్గదర్శక మగుచున్నది. ఈ వర్ణనము నాయకునిచే 
అదుపద్యములలోను, అటుపై కళావతిచే ఎనిమిదిపద్యములలోను గావింపబడినది, 
ఇవన్నియు సరసములు. 

సీ వాలుగన్నులు( జారు వదనంబు నుత్చల 

నజ కాంతుల నుద్ది వైచికానగ 

మెజుగు దంతములు వాతెఐయును మౌక్తిక 

చూతపల్లవముల సూడుపట్ట 

చుజములు మృదు హ_స్తములును లేదూండ్లను 

జఎదొవ రేకుల సిగ్గు పలుప 

జనుదోయి నలకలు జక్కవ కవ పొందడు 

దుమ్మెద చాయల దొద్ద గొనగ 

గె. నలిక మర చందురుని తోడం జెలిమి సేయ 
దియ్యపలుకులు దేనెలు వియ్యమంద 

నడపు అంచల. గొంచెదనంబు సేయ 

శనుల గంధి మనోహరాకార మఠరెః {4 చనా 137) 
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పకృతి యందు గల స్నిగవసు సమాహార రూపమే నాయిక. మంచన 

సంతన (పత్యూష. సూర్యోదయాది వర్షనములు తెలుగు నుడికారమున 

పట్టులు 

చ. జలజవనంబు కూర్మి చెలి, జక్కవ దోయి ముదంబు, నిక్కుచు 

క్కులపయి దాడికాడు, తిజగంబుల (మొక్కుల యిక్క-, వేదము 

ల్మొలిచిన పాదు, యోగులకు మోక్షము వాకిలి, పాణికోటికి 

న్వెలు గన నొప్పు నవ్వెలుగు వేగమ తూర్పున దోచె నత్తజీన్ 

(4 — 87) 

మంచన గూర్చిన తెలుగు పదముల చంపకమాల ఇది. ఇందు సూర్యు 

నకు వేయబడిన విశేషణములు సౌభిపాయములై యున్నవి. కావ్యమందలి 

[వాసాద సొరభ్యము హృద్యము, ఆరామ విహార మలయ మారుతోద్యాన 

వన వర్ణములు సుందరములు. ఈ కవి వసంత వర్ణన మును ఆలు పద్యముల 

యందును నొక వచనమునఎదును గావించెను. ఇవి పకన భావుకతను చక్కగా 

సూచించుచున్నవి. 

మ. “కలయంబూచి వెలుంగు కింపకము లంగార పతానంబు క్రో 

మల సాందాంకుర భాసి చూతలకికల్ మంటల్ నభోవీథి న 
గ్గలమై కొలుచు దూలుచుం దిరుగు భృంగ (శేణి ధూమ౦బుగా( 

బొలిచెం బుష్పళర [పతాప దహనంబో నాగ నితోటదాన్. 

(4-58) 

నాయకునికి విరహోద్దీపనమే ఇట వసంతముయొక్క. (పయోజశము, ఇది 

సంపూర్ణ ము” నెజ వేరినది. 

నాయిక విగహమును వర్ణి ంచునప్పటి మధుర శైలి గమనింపదగి 

యున్నది. 

శా వాడెన్ మోము, రసాల బాల లతికావాసంతికల్ సూడగా 

నోడెం గన్నులు, వెచ్చగాదొడగె నిట్టూర్పు లనూ వల్లికం 
(we) On +) (ar) 

గూడెం దాపము, వీడుకోలు వడసెం గోన్టీ విపోరంబు, నూ 

టాడెం దాలిమి, మేను డస్పె గడు నయ్యంభోజ పతాకికిన్. 

(4-158) 
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ఈ కొవ్యమున నాయిక |[పణయలేఖ, వనవిహారమ్ము చంద చేం| దీకా 

వర్హనములుు నాయిక మూర్చ. ఉపచారాడలు ఉచితముగ వర్థి ంపబడినవి_ 

చంద మన్మథా డ్యుపాలంభనమునకు బదులు త్యత్పార్థనము గావింపబడిగదిం 

వ్యంగ్యమగు ఈ కింది వర్ణసము చూడుడు, 

చం, ఆలరుల సెజ్జ యింతయుగు నంగజు దిద్దిన యంప పోవు కో. 
మల దళ వీజనంబు అవి మంద మరు జ్ఞనకంబు ఛీ లతా 

నిలయము కాచుకావకట నిల్తురె యిచ్చట డాగ+బోయి యుం 

దలవరి యుంఏ డాగిరను తద్వచనంబులు నిక్కువంబుగ కాం 

(184 పు.) 

ఇచట వగళోభను నిందించుటలో లలిత సుకమారమైన ధ్వని, అందుం 

జుట డాగబోయియుం దలపరి 'యంట డాగుట వంటిదను జాతీయ చమతా్యార 

వై భవము, పాఠకుల మనముల నలరింపక మానవు. అటుపై మూడు పద్యముల 

లోను, ఒక వచనమునను సాగిన వివాహ వర్ణనము రమ్యముగ నున్నది. 

తరువాత నాయికా నాయకుల అభిమత |కీడాదుల వర్ణనముకూడ [పబంధో చిత 

రీతిలో సాగినది. 

మంచన (వబంధము సీశి కథా యుక్షమైనది గావున దానిని సీత్సుప దేశ 

పూర్వకముగా నుపనంహరించెను. ఇతడు కావ్యాంతమున స_ప్పవ్యసనములవలన 

శాల్లి ధర్మరాజాదులకు కలిగిన ఇడుమలను బేర్కొని వానిని త్యజింప 

వలసినదిగా నీతిని బోధించెను. చివరికి ఫలశ్రుతి చెప్పెను. ఇతడు తన 

పబంధమున గావించినవర్ణ నములొండు రెండు తప్ప అన్నియును స్యతం|త్రము లే. 

సంకలన (గంథమగు “వపబంధ మణి భూషణముని ఉదాహరింపబడిన 

చః [కింది పద్యములు మంచన పబంధ కవితా చాతురికి నిదర్శనములు. 

1, (పబంధమణి భూషణము [61] అనిశము మీదటన్ మెలగు కే బా. 1-54 
2. (పబంధమణి భూషణము, [1£6] ఆతి సమానులు కే బా.చ. 1-57 
లీ. పబంధమణి భూషణము. [119] తలముగ నెల్ల పొద్దును కే.చాాచ. 1-60 

ప్రే, [పబంధమణి భూషణము [690] ఆలీలావతితోడ కేబాచ. 1-68 

ళ్, |పబంధమణి భూషణము. [682 | నిడ్కపులుగాని అల్కలను కే,బా.చ. 1.69 

6. |పబంధమణి భూషణము. [834] లెక్కింపజులకనై కే.బా,చ, 4-96 
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7. [వణంధమణి భూషణము, [ 896] మెలవున దాటి కే.బా,చ. శ4-కిశ్రి 
రి. _సబంధమణి భూషణము. [89 | ఇంచుకనావయింబొలసె కే.బా-చ,కీ-85 
లీ. |పబంధమణి భూషణము. [149] మృడు వేడికంట _ కేవా.చం 4-49 

అనువాద పద్దతి : 

కేయూర బాహు చరితమునం దెచటను మంచన తాను విద్ధసాల భంటికా 
నాటిక ననుసరించినట్లు పేర్కొనలేదు, కాని ఈ కావ్యమునందలి కథయందును, 
ఎడనెడ కొన్ని భావములయందును సంస్కృత నాటికా సామ్యము స్పష్టముగా 
గోచరించుచున్న ది. 

సమకాలికానువాద విధానములలో మంచన ఆనువాదము (పత్యేక 
మైనట్టిది. అందలి వీ శేషములు [కింద నొసంగబడుచున్నవి. 

1. పురాణములును, ఇతిహాసములును అనువదింపబడుచుండిన కాలములో 
మంచన సంస్కృత నాటీక పై దృష్షినిడుట, 

2. ధర్మ తత్తాాదుల నుపదేశించు పురాణ వాజ్మయ వస్తువును [గపాం 
చుటకు బదులు శృంగా రేతి వృ త్తమును స్వీకరించుట, అందు నీతికథలను కూడ 
చొప్పించి దాని నుపదేశాత్మక మొనరీంచుట. 

లి తాను [గహించిన మూలము స్వరూపమును మార్చుట, 

4. ఒక నూతనమగు కావ్యప్మకియకు దోహదమొనరించి, తదితరులకు 
మార్గ దర్శకుడగుట. 

5. ఆనువాదమునందు ఆధిక స్వాతంత్ర్యము [పదర్శించుట, 

కేయూర బాహు చరితము వాజ్మయము నందలి మూడు కావ్య[ప కియల 
తనయందిముడ్చుకొన్నది, ఇదియొక స్వతం[తకథా కావ్యము, నీతి బోధాత్మక 
మగు కావ్యము, ఒక (ప్రబంధము, ఇట్టి వై లకణ్యము అంతకు ముందుండిన 
ఆంధ వాజ్మయము నందు కనరాదు. 

కేయూర బాహు చరితము నాల్లాశ్యాసముల [పబంధము,. నాటిక 
యందును నాలుగంకములే కలవు, ఇందలి (పథమ చతుర్భాక్వాసములందు 
మాత్ర మే (పధాన కథకు (ప్రాముఖ్యము కలదు. తక్కిన రెండాశ్వాసముల 
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యందును |[పధాన కథలో ననుసంధింపబడిన ఆవాంతర కథలు గలవు. ఈ 

కావ్యమునందు మొ త్రము769 గద్యపద్యములున్న వి, ఇందు అఆబువది పద్యములు 

అవతారిక. కరి గద్యపద్యములు నీతి కథలకు |వత్యోకింప బడినవి, ఇక 

మిగిలిన 227 గద్యపద్యములు మాత్రమే |పధానకథకు సంబంధించినవి, 
కావ్యము నందలి (ప్రధాన కథను మాత్రమే [గపాంచిన ఇడి రసవ త్తరమగు 

నొక చిన్న కావ్యముగ భాసించును, కావ్యరసమునకు భంగము కలుగనీయక 

అందు సందర్భానుగుణముగ నీతి కథలను చొప్పించుటలో కవి చూపించిన 

శిల్చమే ఈ [పబంధమునకు చిరకీర్తి నా నార్జించినది. 

మంచనకు మూలనాటికను పదమునకు పదముగ అనుసరించు తలంపు 

లేదు. ఆత డందలి కథను మ్మాతము ఆధారిముగ [గహించి తద్వి నరణము 
నందు మికిిిలి స్వ్యాతం|త్యమును (పకటించెను. నాటిక యందుండి [గహించిన 

భావములనుకూడ ఎచటను యథాతథముగ అనుసరింపలేదు. అతడు మూలకథకొ 
ఒకచో నూత్నాంశములను చేర్చును, కొన్నిపట్ల మూలము నన్వధాక రించును. 

ఇంకొకచో సం;గహించును, మజీయొకచో కొన్ని అంశములను తొలగించును. 

(1) కథకు చేర్చిన నూత్నాంశములు 

1. రాజగు కేయూర బాహుడు రత్నసుందరీ సొందర్యలోలుడై రాజ్య 
తం తములను విస్మరింపగా, మంత్రి ఆతనిని కర్ర్తచ్యోన్ముఖని గావించుటక్రై 

ఉపాయను నాలోచించుట. 

2. మతిమంతుడను చారుజేతెంచి భాగురాయణునకు లాట దేశవిశ్రేషంబు 

లెజింగించుచు, మహారాష్ట్రాధిపు డగు పరిఘ బాహువు లాటభూపతిపై దండెత్త 
నున్నాడని తెలుపుట, ఈ మతిమంళుడు నాటికలో లేడు. 

లీ. సోమదత్తుని పాత మూలమున లేదు. ఇతడు భాగురాయబుని 

మెనల్లుడు. భాగురాయణుడు సోమదత్తునితో లాట భూపతి చేయు కార్యగు ప్రిని 

తెలుపగా, అందులకు సోమదదతుడు మహారాజు సార్వభౌమత్వము నొంద 

మృగాంకావళిని గొని తెచ్చుటకై భాగురాయణునకు తగిన ఉపాయమును తెలుపుట. 

4. మేఖలకును చారాయణునకును కలహ మేర్చడుట, 

18) 
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5. కళావతి భాగురాయణునిచే నుపదిష్టయె, చారాయణునితో చెలిమి 

చేసి అతనికి మేఖలను పరిభవించు నపాయమును తెలుపుట, 

6. చారాయణుడు మేఖలను పరిభవింప నామెకు అలీక వివాహము 

జరిపించుట, 

7. భాగుదాయణుని పనుపున కళావతి రాజు కడకేతెంచి చతురముగ 

భాషించుచు, [పసంగ వశమున రాజునకు భాగురాయణుని వ్యూహమును 

తెలుపుట. 

(11) విస్తరణము 

మంచన కొన్ని కథాంశములను కావ్యానుకూలముగ వి_స్టరించెను. రః 

కథ్రాంశములు నాటికయందు సూచ్యపాయములుగ నున్నని, 

1. మూలమున లాటభూపతి మృగాంకావళిని పురుష వేషమున పెంచిన 

విషయమును చారుల వలన భాగురాయణు డెతింగినట్లు 

“నిష్ప తేణై క పుత్రః కథిత మపి తథా -- మం(డిణే తస్య చారై ౩” 

(1-9) 
అని ఒక శ్లోకమున సూచింప బడినది. కావ్యమున మంచన మతిమంతుడను 

ఒక బారుని కల్పించి, చార విషయమునందు మూలమున లేని పరిఘ బాహుని 

దండయాత విషయమును కూడ చేర్చి, దానిని మూడు పద్యములయందును, 
రెండు వచనములలోను, ఒక రసవడ్దట్ట ముగా మలచెను. 

2. నాటకమునందు మృగాంకావళి రాజునకు కంఠహారము వెచుట 

కేవలము సూచ్యము. ఆది రాజు సంభాషణము వలన తెలియ నగును. కావ్యము 

నందావిషయము వివరింపబడినది ఇట మృగాంకావళి రాజును చూచి ఆతని 

సౌందర్యమును భావించుట కూడ నాల్లు పద్యములలో వర్ణింపబడినది. (చతు, 

5 — 10) రాజా మేల్మాంచగా నాయిక “తాను రత్ననుందరికి వెజచుచున్న 

దాననని పల్కుటి కూడ నమూలకము, 

లి. నాటకయందలి చతుర్ధాంకమున, విదూషకుని సంభాషణము ద్వారా 

మృగాంకావళి పాణిగహణ పూర్వకముగా రాజునకు ఆత్మార్పణముగావించు 

కొనుటకై. తరపడుచున్న దని విచక్షణ చెప్పినట్టు సూచింపబడినది. కావ్యమున 
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కళావతి రాజుకడ కేతెంచి మృగాంకావశని గూర్చి తెలిపి, ఆమె సౌందర్యమును, 
రాజు పె ఆమె నిలిపిన అనురాగమును, విరహాదులను గూర్చి వివరముగ నతనికి 

విన్న వించును. 

(111) నామాదుల అన్యథాకరణము 

మంచన కథాంశమునే కాక, మూలమునందలి కొన్ని పాతల నామము 

లను, వారి సంబంధ బాంధవ్యములను, అందలి దేశ రాజధానుల నామములను 

గూడ మార్చెను. ఈతడు గావించిన ఈ మార్పులు కొన్ని కావ్యమునకు కాచిత్య 

సొందర్యముల నాపాదింపగా, కొన్ని మూలమునకు మెజుగులు దిద్దుచున్నవి, 
ముఖ్యముగా ఈ మార్పులను మంచన కావ్య ము నకు ఒక నూతనత్యము 

నాపాదించుటకే కావించినట్లు తోచును. 

1. నాటిక యందు రాణి పేగు మదనవతి. కావ్యము నందామె రత్న 
సుందరి, అందు మృగాంకావ చెలికత్తె విచక్షణ. ఇందు ఆమె వేరు కళావతి, 

లాటాధిపుడగు చం దవర్మ ఇచట స్వల్ప భేద ముతో చండవర్మగా మారెను, 

ఆతని భార్య సుధామాదేవి, ఇందు హారలతాదేవి. నాటికా నాయకుడగు 

విద్యాధర మల్లుని బిరుద నామమగు “కేయూరవర్షుడు? అను దానిని (గ్రహించి 
మంచన దానిని కొంత భేదముతో కావ్య నాయకుని నామముగా (కేయూళ 

బాహుడు ) సంతరించెను, 18 

ల, నాటిక యందు రాణికి మేనమామ యని పేర్కొనబడిన లాటాధిపుడు 

కావ్యమునందు రాణికి పినతల్లి భర్త. “కథానాయకునకు పెండ్డిచేయింపబో వు 
కన్యక రాణికి మేనమామ కుమార్తెగా నుండుట కంటె పినతల్లి బిడ్డయె 

యుండుటయే ఉచితముగానున్నది* ఆను శ్రీ గడియారము రామకృష్ణళర్మ 

గారి అభిప్రాయము సరియైనది. 19 

8, మూలమున కేయూర వర్షుడు (తిలింగాధిపతి.లొ కావ్యము నందీతడు 

కళింగ దేశమునందలి ,తిపురిని రాజధానిగా నేలుచుండెడివాడు. (తిలింగమను 

పదము తెలుగు దేశమునకు పర్యాయముగా వాడ బడును, అట్టి తిలింగ 

శబ్దమును, సంస్కతకవి వాడియండగా తెలుగు కవి దానిని తొలగించుటకు 

కారణమేమి యని విమర్శకులు బలువిధముల పరిశీలించిరి. (శ్రీ గడియారము 

వారిట్లనిరి, “మంచన కథానాయకుని మూలము నందున్నట్లు త్రిలింగాధిపతిని 
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చేయక కశళింగాధిపకిగా మార్చు నవసరము కానరాదు. ఆంధదేశ భాగమగు 

కళింగ ,పాంతమునందు |త్రిపురి ఆను నగరమున్నదేమో తేలినచో ఆది మంచన 

జన్మస్థానము గాని, ఆతని పూర్వుల నివాసముగాని అయి యుండవచ్చునా ? 

అని అనుమానించుట కవకాళము కలదు.”®! ఈ విషయమున సమగ చర్చ 

జరివీన శ్రీ వేదము వేంకటరాయశాన్త్రిగారు “విద్ధసాల భంజికలోని తిలింగము, 

(తిక శింగ మనుటకు (వాత పొరపాటుగా నుండునని నాకు తోచుచున్నది. 

కాలచుర్యులు మహీపాలుని కాలమున కశళింగముసె దాడివచ్చి జయించిరని 

రాజశేఖరుని బాలరామాయణమున కలదు, జయించి యుండిన ఎడల |తిపురిని 
కళింగ మందు కవి చేర్చుటలో ఆక్చర్యము లేదు. |త్రిపురి, కలచురి, కేయూర 

వర్ష యువరాజ పదములు ఇవన్నియు నుండుటచేత నీరాజు కాలచుర్యుడే. కవి 

తన |పభువునే భంగ్యంతరమున ,తికళింగాధిపతిగా, సార్వఖౌమునిగా వర్ణించి 

నాడు. +... మంచన నాటికి అతనికి దొరకిన మూలమిళ్లే యుండెనే మో, 
లేనిచో తెలుగు వాడెట్లు మార్చును ? తిలింగనును పాఠము మంచనకు దొరికి 

యుండిన యెడల కథను ఇంకను చక్కగా మార్చి యుండెడ్తివాడేమో!"*® అనీ 

తెలిపిరి. విద్ధసాల భంజికలో రాజు విద్యాధర మల్లుడనియు, రాజధాని ఉజ్జయిని 

అనియు నుండగా మంచన రాజు కేయూర బాహుడనియు, రాజధాని (తిపురీ 
నగరమనియ మార్చి యున్నాడు. ఈ మార్పు మంచన ఎంతో దూరదృష్టితో 

చేసినది, రాజశేఖరకవి వద్ధసొ లభంజికను, కాలచురి వంశజుడును యువ 

రాజును |త్రిపురీనగరము రాజధానిగా గలవాడు నగు కేయూర వర్షుని కోరిక 

ననుసరించి రచియించెను. మంచన దీనిని గహించి ఏ రాజు కొజకు ఈ 

నాటిక రచింపబడినదో ఆరాజు నామమును భాశ్యత ము చేయదలచి 
యిట్లానర్చె:ను,2కి 

శ. నాటికయుదు మృగాంకావళి తన రహస్యమును గాపాడుకొనుచు 
దేవి నంరక్షణము నందుండును, ఇది అసహజముగా నున్నది. కావున మంచన 

కొవ్యమునందు మృగాంకావళి తన రహస్యము నెజింగిన భాగురాయణుని కడ 

నుండినట్లుగా మార్చి జాచిత్యమును పోషించెను. 

క. నాటికయందు విచక్షణ మృగాంకావళిని రాజ శయనాగారమునకు 
కొని పోయి, అందు మన్మథుడు వసించుచున్నాడని ఆమెకు తెలిప్కి ఆతనికి 
కంఠహారము నర్పింప వలసినదిగా బోధించును. |పబంధమున నాయిక ఆతడు 
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రాజని కళావతి కలన నెణింగి ఆతనికి హారమువె చి ఆతని ఆందమును కనుగొని 

ముగ్గురాలగును. 

6. మూలమున చారాయణుడు తనకు దేవి గావించిన అవమానమునకు 
|పతీకారముగ మేఖల నవమానిందును' కావ్యమున చారాయణుడే ముందు 

మేఖలను పరివాసించును. ఇది మూ౭మునకు మెలుగులు దిద్దుచున్నదని చెప్ప 

నగును. ఏలన, దేవేరి తన బౌన్నత్యమును వీడి పరివోసార్థ మొక (బ్రాహ్మణుని 
వంచించుట యుక్తముగా లేదు. కావ్యమునందు వలె, సహజ నోన్యపియుడు, 

చినోదకుశలుడు నగు చారాయణుడు ఆరంభమున మేఖల నవమానించుట ఉచిత 

ముగనున్నది. ఈతడిట్లానరించుటకు మేఖలతోడి కలహము మజింత తోడ్చడినది. 
ఆమెను వరిహసించు విధానముకూడ మార్చబడి బౌచిత్యవంతముగ నొ ప్వుచున్నది. 

7. నాటికలో రాణియే రాజును గేలిచేయుటకు తగు నుపాయము నన్వే 
'షించును. కావ్యమునం దా ఉపాయము కశళావతిచే దేవికి బోధింపబడినది, 

8, కావ్యమునందు మృగాంకావ? (వాసిన మదన లేఖను జదివిన కళావతి 

చీనిని రాజునకు విన్నవించునుం నాటికలో ఆలేఖను కొన్ని భాగములుగా రాజు 

కొక్క. పర్యాయము కాందును. తుదికది ఆతనికి కానుకగా సీయబడును, 

9, మూలమున తమకు సుకు డుదయించినట్లు తెలుపుచు రాణికి వ్రాయ 

బడిన లేఖను లాటాధిపుడే పంపును. కావ్యమునం దా సందేశమును ఆతని రాణి 

యగు వోరలతాదేవి పంపును. 

స [గ్రహీకరణము 

మూలమున రాజు నాయికను కలలో కాంచినది మొదలుగా ఆమె 
లావణ్యమును పలు మారులు స్మరించుట, పెక్కుభంగుల ఆమె సౌందర్యమును 

భావించుట, దేవి మహారాజునకు వివాహము గావించు నప్పటి సన్నాహ సంరంభ 

ములు మున్నగు కొన్నిఘట్టములను మంచన తన కాధ్యము నందు సంగహించి 
యున్నాడు, 

తొలగించుట 

మంచన నాటికయం౦దలి పెక్కు కథాంశములను తొలగించిను. ఈత 

డందిలి కొన్ని రమణీయములగు అంశ ములను కూడ తొలగిం చెనని చెప్పవచ్చును. 
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1. నాటికా నామమునకు ఉపస్కారకమైన విద్ధసొల భంజికో 

వృత్తాంతము నితడు తొలగించెను. అందుచేతనే కాన్యనామమును కూడ 

మార్చెను. ఇక కావ్యమునందు నాయిక దృళ్యాదృశ్యముగ నాయకునకు పలు 

మార్లు గోచరించుట కూడ మూలమున లేదు. 

వి. నాటిక యందు |పథమాంకారంభము నందొక విష్క_ం౦భమున్యు 

ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్ధాంక ములందు _పవేశకములును గలవు. మంచన ఈ 
అర్జోప చేపకములను వివరించుట శెట్టి యత్నమును చేయలేదు. |ప్రథమాంక 

విష్కంభము నందు హరదాసునిచే నూచింపబడిన “నుషిర స్తంభ సంచార 
యు క్రథయనాగార నిర్మాణను”, తృతీయాంక (పవేశకమున విచక్షణచే పలుక 

బడిన భాగురాయణ వ్యూహము మా[తము కావ్యమునందు పేర్కొనబడినవి. 
ఈ అర్జోపక్షేపషకములందుగల పాత్రలు గూడ విచక్షణా విదూషకులు తప్ప 

తక్కిన వన్నియు కావ్యమున తొలగింపబడినవి. (విచక్షణ కళావతి అను 

పేరుతో గలదు) 

క, విదూషకునికి అశీక వివాహము జరుగు ఘట్టము మృదు వోస్యమునకు 
నెలవై నట్టిది, దీనిని మంచన తొలగించెను. 

4. మూలము నందు విద్యాధర మల్లుడు పెక్కు న్రీలపై నొకే సమయ 
మున అనురాగము కలిగి యుండుట వర్తింపబడినది, ఈ అంశమును మంచన 

తొలగించేను. అందు రాజు |పథమమున కుంతల రాజపుతియగు కువలయ 

మాలను నర్మదా నదీతీరమున గాంచి మోహించును. తదనంతరము ఆమె 

యందు అనురాగమునిలుపుచునే మృగాంకావళి నభిలషించును, ఇట్లు వీరిరువురి 
పైనే కాక దేవేరివై కూడ తనకు (పేమయున్నదని వెల్పడించును. 

“నో మాలతీదామ విమర్శ యోగ్యం 
న (పేమ నవ్యం సహతేఒ_న్తరాయమ్ 
న్లూనావి మోచ్యా నహి కేనర్మ్యసగ్ 

దేవీ నఖండ। పణయా కథంచిత్ (8-5) 

నాయకుడు తన మనమున, నాయికవై అభినవరాగ ముద్భవించి 

యుండీనను దేవిపై కూడ అనురాగము కలదని చెప్పుట కంటె, కావ్యమునందు 
వత “దేవి ఆగహమునే అనుగహముగా తలచి నాయికాధ్యాసమున బడుట” 

ఉచితముగా నున్నది, కువలయ మాలావృతాంత మిందు పరిహరింపబడినది, 
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భావానువాదముః 

మంచన మూల భావానువాద విషయమున కొన్నిచోట్ల ఆయా భావము 

లను ఏ స్తరించియు, కొన్నిచోట్ల అన్యభధాకరించియు, కొన్నియెడల మూల 

భావమును ఛాయా మా(త్రముగ గొ ని దానిని వి స్తరించియు. స్వతంతత 
_పకటించెను, ఈ స్వాతం[త్యము ఈతని కావ్యనిర్మాణ దక్షత్వమును, 

తచ్చిల్పమును విశదముగ వ్య క్షము చేయుచున్నది. 

వె_స్తరణము 

1. మంచన మూలక్టోకమును ఆనువదించుపట్ట ఒకచో ఆక్టోకము నందలి 

ఒకటి రెండు వాక్యములను మాత మే (గహించి హానిషోనకే లి భావమును 

వెస్టరించును. 

లాటేంద శ్చం|దవర్మా నరపతి తిలక! కల్పితా తేన పుత్రీ 

నిష్పుుతే జైక వృతః కథిత మపి తథా మంతతిజే తస్య చారైః 
తస్మాత్ పుతావకల్పచ్చలత ఇహ మహారాజ సందర్శనార్థం 

తేనాద్యానాలుతాసొ నిరుపధి దధతా సాధు షాడ్గుణ్య చక్షుః (1-9) 

కే సచివ భూషణ ! లాటజనపతి యొక కూతు 
(దిభువన సొందర్య విభవ లక్ష్మీ 

"యగు దాని గని తన యన్వయంబున€ బూర్వు 

లేక సంతతు లగు చెజీగి తనకు 

బుతుడంతకు మున్న పుట్టమి నీ బిడ్డ 

సింతిగా. గెలని వాలెజిగి లేని 

నిటమీద గద్దియ కెవ్యరు దిక్కులే 

రని చుల్క గా జూతురని తలంచి 

గీ. తాను దేవియ దాదియు దక్కబుట్టి 
నంత నుండియు నిక్కార్య మన్యు లెటుగ 

కుండ సుతుడని [మోయించె యుక్తి పేర్మి( 

బెనుప జెరిగి యక్కన్య జవ్వనము చెంది, 74 ప 

ఈ అనుసరణమున పై శ్లోకమునందలి “లాజటేంద శృం[దవర్మా, 

కల్పితా తేన పుత్రీ నిమ్పతే జైక పుత్ర” అను వాక్యము యొక్క. భావము 
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మామే గ్రహింప డి అఖ్యానపద్ధతిలో విస్తరింపబడినది. ఇచట లాటజనపతి 
యొక్క కుమార్తె పరిచయము కావింప బడుచున్నది. ఈ పరిచయమునందు 

ఆమె సౌందర్యము (త్రిభువనము లందును సాటి అేదని చెప్పుట, మున్ముందు 

నాయకున కామెపై కలుగు ఆనురాగమునకు సూచక మగుచున్నది, ఇట 

'గద్దియ కెవ్వరు దిక్కు లేరని ఆను జాతీయముపయోగించి చక్కని అర్థన్ఫూ ర్రిని 
ది థి a 

సాధించినాడు మంచన, 

2, మంచన ఎడనెడ మూలభావమును మార్చి దానిని స్వతం[తముగ 

పెంచును. 

ద్వితై 9 రో్య్యమ్ని పురాణ మౌక్తిక మణిచ్చాయైః స్థితం తారక 

ర్ర్యోత్స్నా పాన భరాలసేన వపుషా సుప్తాశ్చకోరాంగనాః 
యాతో ౬సాచల మస్తమ్ముదసమధు చ్చతచ్చవి శ్చం|ద్రమాః 

|పాచీ బాల బిడాల లోచన రుచాం జాతాచ పాతం కకుప్ (1-11) 

సీ. లెక్కింప( జులుకనై చుక్క లాకసమున( 

[బాత ము త్రియముల పగిదినుండ 

నొదవెడు కెంజాయ నుదయాచలముమీద 

మాణీక్య వేదితో మచ్చరింవ. 

నాకాశనది (కేవ నమృత భానుడు మేని 

మించు గోల్పడి ముదియంచం బోల 

జలిగాలి సోకున( దెలిసి కొండొక వడి 

కవలెల్ల జక్క_వకనల బెరయ (4—2€) 

పెళ్ళోకమునందు మంచన కేవలము మొదటి పాదమును మూడవ పాద 

మును మ్మాతము [గహించెను. ఈ |గహీంచిన వాక్యార్గమును కూడ మార్చి 

(ప్రత్యూష వేళను ఒక సీస పద్యమున వర్థించెను. “ద్వితె9ః తారక 8 స్థితాం 

వ్యోమ్ని” ఆను భావమును లెక్కింప చులుకనై చుక్క లాకనమున' అని 

మార్చెను, ఇట ద్విత్తైెంః అను నంకెకు బదులు లెక్కింప జులుకనై అను 

పదము లుపయోగింపబడినవి, చందుడు కాంతిని గోల్పోయి ఊదసమధు 
చృ్మతచ్చవియై అసాచలమును జేరెనని మూలమున నుండ మంచన చం దుడు 

మేని మించును గోలోయి ఆకాశనది కేవముది యంచనుబోలెనని ఉపమానమును 
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మార్చి చెప్పెను. ముదియంచ యను నుపమానమున కుచితముగా నుండుటకై 
ఆకాశమునందు సదీత్వము నారో పించెను. 

లీ. కారుభిః కారితం తేన కృత్రిమం స్వప్న హేతవే 
సుషిర స్తంభ సంచారం నృపతే ర్వాసమందిరమ్ (1-19 

దీనిని మంచన 

అంతటిలోన నొక్క మత మాత్మదలంచి యపూర్వశిల్పదీ 

మంతుల. జేయబంచె నసమానముగా నొక హర్మ్య రత్న మ 

భ్యంతర మందిరంబునకు నావల దవ్వుల భాగురాయణుం 

డెంత యు (గొ త్త లాగుగ మహీతలభ _ర్తకు( బవ్పళింపగన్ (1-79) 

అది సుషిర_స్తంభకుడ్య యంతంబగు గృహం బవ్విధంబు 

రాజు మొదలగు వారెవ్యరెజుంగ రక్కాలంబున కాయతం 

బైన జగతీనాధుం డభినవంబును మనోహరంబును 

నగుట నంద ని|దించుచుండు, (2-850) 

అని పెంచి (వాసెను. “కృ్మతిమం” అనగా సహజమైనదని ఆర్థము* 

మంచన దానికి బదులు అసమానముగా, వింతలాగున అను పదములను జేర్చెను. 

మజియు దాని నభ్యంతర మందిరమునకు నవ్వల దూరముగా నిర్మింపజేసెనని 
అమూలక మైన కల్పన జేసెను. “సుషిర స్తంభ సంచారం" అనగా రం|ధ 

యు క్రములై న _స్తంభముల కారణమున వాయుధ్వన్యాదుల సంచారము కలదని 

యర్థమ.. మంచన దానిని సుషిర స్తంభకుడ్య యం[తమని అమవదించెను. 

సంచారమను మూలమునందలి పదమును విడిచి యతడు కుడ్య యం|త్ర పదము 

లను జేర్చెను, 'స్వువ్న హేతవే'ఆను మాటనతడు పెంచి మైవచనము [వాసెను* 

4. 6, నిః సూనునా [పాక్ పరికల్పితా భూ న్మయా మృగాంకావలి రేకపుతః 

పు[తావకల్ప చృలతోధ సేయ మానాయితోవః సచివోత్తమేన [4-19] 

b,. జాతః సం[పతి మే కులైకతిలకః పు[త స్తదేషా త్వయా 

భవ్యా కాంతిమతీ కలాసు కుళలా కేల్మిపియా నీతిభూః 

దై వజ్ఞోదిత చ్మకవర్తి గృహిణీభావా మృగాంకావళీ 
దేయా కన్యచి దిందు సుందర యశః పూతస్య వృథ్వీపతేః [4-20] 

19) 
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మనస్స సంపత్సము పేతసు 

హాదేవి తన తనయకు 

డే మస్త (పశ స్తీ సమేత యె 

రగిన రత్నసుందరికి( బీతి 
జెప్పు నీ కిపు డౌక చిట్టి తమ్ముడు గల్లె 
మున్ను నీపురమున నున్న యామృ 

గాంక వర్ముడు చెలియలు గాని సీకు(ద 

మ్ముడు గాడు మగ పేరు [మోయడజేసి 

స 

మ 

స 

oa 

ఊచ జు 

౬ 

lee కోస 
et‘ 

గీ, పెనిచితిమి మేము సుతుడు లేకునికి తొల్లి 
నిప్పు డక్కన్య(దగుపతి కిమ్ము నీవ 

దాని బొందిన భూపతి ధరణి సార్వ 

భౌముడగు నిది మునివర భాషితంబు, [4-191 | 

మంచన పై మూల శ్లోకములు రెండింటికిని ఒక సీస పద్యమును రచిం 
చెను. ఇందు పె స్వస్తి వాక్యము అమూలకము. ఇక*జాతః సం పతి మే కులైక 

తిలక౪ి అను భావమునకు తెలుగు పలుకుబడి నుపయోగించి 'నీ కిపు డొక చిట్టి 

తమ్ముడు గల్లె' నని మార్చెను. ప్రథమ శ్లోకము నందుగల “నిక సూనునా పాక్ 

పరికల్పితా భూ న్మయా మృగాంకావళి రేకపు తః ఆను వాక్యమును విస్తరించి 
“మున్ను సీపురముననున్న ఆ మృగాంకవర్ముడు చెలియలుగాని నీకు దమ్ముడు 
గాడ్కు మగ పేరు [మోయజేసి పెనిచితిమి” అని మార్చెను. “చ కవంర్తి గృహిణీ 

భావా మృగాంకావలీ' ఆను వాక్యమును కూడ మార్చుచు “దాని బొందిన 

భూపతి ధరణి సార్వభౌముడగు' నని |వాసెను, ఆతడు పుత్రమిషమున మీ 

సచివో_త్తమునిచే తెప్పింపబడెనను నర్ధముగల మొదటి క్లోకమునందలి రెండవ 

పాదమును, భవ్య, కాంతిమతి, కలాకుళల, నీతిజ్ఞ ఆను మృగాంకావశళిని వర్ణించు 

నట్టియు, ఇందు సుందర యశః పూతుడని వరుడగు రాజును వర్ణించు నట్టియు 

రెండవ శ్లోకము నందలి రెండు నాల్గు పాదములను మంచన విడిచివై చెను. 

మూలమునకు మెబుగు పెట్టుట న్ 

మంచన కొన్ని ఎడల మూల భావమునంతటిని (గహించి అ భావము 

నుద్దీపింప జేయుచు దానిని అలంకార యుకృముగను, తెనుగు నుడికారపు సొంపు 

తోడను తీర్చిదిద్దును. 
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స్వప్న।ః కిమేష కిము సంవిదియం తు సాక్షాత్ 

కొసం కిమేత దుభయాత్మక మస్యదేవ 

యద్ద్యశ్యతే నఖలు సా తరలాయతాశీ 

కంఠ (ప్రదేశ మధిరోహతి చైష వోరః [1-21] 

కల యగు నొక్కా యొండె కలగాదిది నిక్కుమ యొక్కొ. నిక_ముం 

గలయును బొత్తునం గలయ (గాగిన చంద మొకో నిజంబుగా 

గల యగు నేని నున్న దిదెకంఠము హారము నిక్క_మైన న 

క్క-లికి వెడంద వాలు దెలిగన్నుల సుందరి యేది ముందజన్. 

4.41) 
మూలము నందలి *“కిమేత దుభయాత్మక మన్యదేవ ఆనుదానిని మంచన 

“నిక్కముం గలయును బొత్తునం గలయ[గాగిన చందమొకో” అని తెనుగు నుడి 
కారముతో తీర్చిదిద్దెను, “తరలాయతాక్షి” అను విశేషణమును “వెడంద వాలు 
తెలిగన్నుల సుందరి" ఆని |పబంధోచితముగ వ్యాఖ్యానించెను. 

(2 

చం, 

సురత భర భిన్న పన్నగ విలాసినీ పాన కేలి జర్భరితః 
పునరపి విరహ క్యాసె ర్మలయ మరున్మాంసలో భవతి [1-23] 

సరస రతి శమాన్విత భుజంగమ నూతన పాన కేళి జ 

రృరితములై న యమ్మలయ శైల సముద్భవ గంధ వాహముల్ 

విరహ జనాననాబ్ద ముల వెల్యడు తోరపుటూర్పు గాడ్పులన్ 

బొరి బొరి నంత నంత దము బొందగ దట్టము లయ్య [గమ్మఅన్ 

[4-50 | 

ఇందులోని భావమంతయు మూలానుగుణముగ నే యున్నది. కాని మంచన 
పదములను విస్తరించి భావమును సుస్పష్టము కావించెను. “పన్నగ విలాసినీ” 

ఆను దాని యందలి విలాసినీ పదమును దొలగించెను. 

అన్యథాక రణము షై 

మంచన ఒకొనొాకచో మూల శ్లోకమునందలి పెక్కు పదములను తొల 

గించి, తదర్హమును అన్యథా వివరించుచుండును. 
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హారోయం కేరల స్రీ విహసిత శుచిభిః పంక్తిభి ర్మౌ_క్రీకానాం 

సద్యః షాణ్మాసికానాం మమ మదిర ద్భశా దత్త చం|దోదడయ శ్రీః 

సోత్కంఠం కంఠ దేశాజ్ఞటితి కుచతటాదోంనమో మన్మభాయే 
త్యస్తో యన్మధ్యరత్నం ఛుగయతి కకుభః కౌంకుమీభిః 

(పభాధిః [1-117] 

i అసదృ్భళ తార మౌక్తిక సమంచిత నాయకరత్నమై సమం 

జస రుచి పుంజమై తన కుచంబులమీద వెలుంగు హారముం 
బిసరుహు హ స్త పుచ్చుకొని పెక్టై [పియంబున జేరి “తే నమః 
(పసవళ రాసనాయి యని సల్కుచు భూపతి కంధరంబునన్ [16.చ] 

పై శ్లోకమునందలి “పం బ్రిభి శా కీకానాం, కౌంకు మిభిః (పథాభి 

ఛురయతి కకుభః” అను పదముల నన్నింటిని విడిచి కవి అసద్భృళతార మౌక్తిక 
సమంచిత నాయకరత్నమై సమంజసరుచి పుంజమై అని మాతము [వాసి మూల 

భావమును మార్చెను, 

మూలమున నాయిక సోత్క ంఠముగా కుచంబులపై వెలుగు హారమును 
దీసి రాజు కంఠమున వై చెను. ఆనువాదమున నాయిక ఉత్కంఠ లోపించినది. 
మూలమునందలి "మదిర దృశ" అనువాదమున “*బిసరుహ హస్త గా మాజినది 
వెయట హస్తములతో కావున కవిహ_స్తములకు [పాధాన్య మొసంగెను. 

2, 

చం. 

జానే స్వప్నవిధా మమాద్య చులుకోత్సేక్యం పురస్తాద భూత్ 
(వత్యూషే పరివేష మండల మివ జ్యోత్స్నా సపత్నం మహః 
తస్యాంతర్నఖ నిస్తుషీకృత శరచ్చందద [పి రంగకై 8 
దృష్టా కా ప్యబలా బలాత్కృతవతీ సామన్మథం మన్మథమ్ [1-15] 

[పకటిత దేహ దీప్పులు విభాసిత భూషణ దత్త దీధితి 
[పకరము మీదగ న్నాగసి పార్శ్మ్యములం (బిసరించి చుట్టు( ణి 
ర్వికొనగ వెల్లుచుండు పరివేషములోవల నొప్పు చం|దరే 
ఖకు సరియైన లాటనృపకన్యక గాంచె విభుండు [(భాంతితోన్ [4-12] 

ఇందు మూలక్లోక భావమంతయు గాక రెండు వాక్యముల ఆర్బము 
మాత్రమే [గహింపబడినది, సంస్కృతమున “సరివేష మండల మివ జ్యోత్స్నా 
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నపత్నం మహః” అని యున్న దానిని వెల్లుచుండు పరివెషములోపల నొప్పు 

అనియు “నఖ నిస్తుషీకృత శరచ్చంద (పభై రంగకై ః' అను భావమును చం[ద 

లేఖకు సరియైన అనియు సం[గహించెను. పరివేషమేర్పడుటకు కారణమును 

మొదటి రెండు పాదములలో సొంతముగా కల్పించి వివరించెను, 

మంచన రాజశేఖరుని విద్ధసాల భంబీకా నాటిక యందలి భావములతో 

పాటు, రాజశేఖరునిదని కే మేందుడు జౌచిత్య విచార చర్చలో నుదాహరించిన 
[కింది శ్లోకమును గూడ భాయామా[తముగ ననువదించెను, 

“కర్హాటీ దశనాంకితః శిత మహారావ్షీ9 కటావాహత౩ 

(ప్రాడాబ్మధీ స్తనపీడిత్య (ప్రణయినీ |భూభంగ వితాసితః 

లాటీ బాహువిచేష్టితళ్చ మలయన్త్రీ తర్జనీ తర్జితః 

సోయం సం|పతి రాజశేఖరకవిః వారాణసీం వాంఛతిో 

గౌళ్టీ నిర్జర రాజనందనుని, బంగాళీ ముథాబ్దార్యు, నం 

ధీ లీలాంగజు, ఘూర్జరీ రతికళా దీజా సముద్భాసితున్, 

జోళీ లోల విలోచనోత్పల సుధాంకుం, గుంతలీ భ్మదు, నే 

పాఠీ నూతన కూచిమారు గుకురీ | పత్య(గ పాంచాలునిన్ [1-177] 

(ey శ్లోకము రాజశేఖరుని వర్ణించునట్టిది. దానిని మంచన [పథమా 

శ్వాసాంతమున కృతిపతిని వర్షించు వద్యముగా [వాసెను. 

రసపోషణము 2. 

మంచన తన కావ్యమునందు పథాన రసము శృంగారము అని పేర్కొని 

దానిని మిగుల సామర్థ్యముతో పోషించెను. మూల నాటికలో శృంగారమునకు 

ఆద్భుత హాస్యములు అంగరసముబ.ఆందు [పథమాంకమునందంతటను, ద్వితీయ, 

చతుర్థాంకములలోను అద్భుతము పోషింపబడినది. ద్వితీయ తృతీ యాంకముల 

యందు హాస్యము కలదు. మంచన ఈ కథలో హాస్యమును తొలగించెను. చతుర్దా 

శ్యాసమున రాజు స్వప్నమునకు చివర రాణి మృగాంక వర్మ పురషుడు కాదని 

ఎజుగుటలో అద్భుతము గోచరించును. 

“పూర్వం నారీ భవ్మేదకా పుమాన్ పళ్ళా త్తదింగితై ౪ 
తతస్సంభోగలీలేతి స్వభావ సుభగా స్థితః” 
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అని రుడటుడు శృంగార లక్షణమును వివరీంజెను. మొదటి నాలుక 
నాయకుని జూని అనురక్తురాలుగావలెను. పిమ్మట దాని ఇంగితములచే నాయకు? 

డనుర క్తుడు గావలెను. పిమ్మట వారి సంభోగలీల. ఇడి స్వభావ నుందర 
మగు విధమని ఆతడు చెప్పెను. అట్లే ఈ కావ్యమునందు నాయిక నాయకుని 
గాంచిన పథమ వీక్షణముననే ఆతని ఎడ ఆనుర క్తురాలాయెను, ఆమెకు చక్షుః 
(పీతి కల్గినదిం 

చ, “వినుకలి మున్ను గీల్కొన్న వేడుక చూపుల కర్ధి చేయగా 
గనుగొని యన్న రేందవరకన్యక నిదితుడైన భూపతిం 

గనుగవ జెప్ప వెట్టని వికాసము నెక్కుడు వేడ్కతోడనె 

మ్మనమున జోద్యముం బొదల మన్మథు డుద్ధతింజాప మెకి,ిడన్ [4-4] 

ఇట్లు మన్మథుడు చాప మెక్కి_డగా ఆమె తన వాలుగన్నులతో జనవల్లభు 
మేని చెల్వమును |గోలినది. ఆతని సౌందర్యమును మనమార భావించినది. 
ఆమెకు పూర్ణలలాట సముల్లాస నదనంబు నాననాంబుజముతో నంటజేయు 

సంకల్పము కలిగినది, 

నాయికా నాయకుల [పథమ సమాగమమును కవి చమత్కారముగ నిట్లు 

వర్ణించును, 

క, “నిగుడుదు మగుడుచు నుండెడు 

మగువ మెజుగు జూపు గములు మగుడక పదిలం 

బుగ నందు విభుని చూడు, ల 

తగులున నొండొరుల మీద దలముగ( బర్వెన్. [1-14] 

ఇట్లు వారిచూపు లోండోరులవై క్షణకాలము నీల్చినవి. ఆ (పథమ వీక్ష 

భము వారిరువుర యందు స్థిరమగు అనురాగమును నెలకొల్పినది. నాటిక యందు 

ఈ చమత్కారము లోపించినది. ఆ నాయకుడు ఎల్బప్పుడును అభినవ రాగ 
మధిలషించువాడు. మృగాంకావళినీ స్వస్నమునందు కనుగోనక్ష పూర్వము కువ 

లయమాల అను కన్య.పై అమరాగమును నిల్సియున్న ట్లు విదూషకుని మాటల 

వలన తెలియనగును. ఆమె కన్న నధిక సౌందర్యవతియగు మృగొంకావళిని 
చూచి నంతనే అత డా విషయమున కంతగా ప్రాధాన్యము నీయడు. కావున 
అందు నాయకుడు నాయికడై నిల్చిన (పేమ గాఢమని తోపదు. మంచన 
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కావ్యమునం దీ కువలయమాలా వృ త్తమును తొలగించెను. ఇందును నాయకుడు 
రసికుడే. ఆతని రసికత్వమును మంచన ఇట్లు సమర్థించెను. 

క్ర. “ఏ రసమున నెవ్వడు |పియు 
డొరసమున యందు దేల్చి యభినవ రచి వి 

సారము పుట్టించిన మును 

జేరిన దెస విడిచి మనము సేరు నవలకున్” [2-85] 

రాజు మొదట దేవేరి రత్ననుందరి వ్యామోహమున రాజ కార్యములను 

వైతము మజచెను, కొని నవయౌవనవతియు, లావణ్య రాశియునగు నాయికా 

దర్శనము అతనిలో అభినవరుచి విసారమును కల్గించి అంతవజకు దేవేరిని 
తలచుచుండిన అతని మనమును నాయిక పై మజలించినదిం 

ఈ శృంగారము అయోగ వి పలంభములబే వన్నె కెక్కినది, మూలమున 

నాయికానాయకుల పరిణయమునకు పూర్యము వారి సమాగమమునకు అవకాశము 

కల్పింపబడినది. మంచన సంభోగ పర్యంతము మరల పుశసృమాగమముమ 

ఘటింపలేదు. (పథమ సందర్శనమున _పేయపసీ పీయుల యందు నెలకొనిన రతి 

పరస్పర దర్శన స్పర్శనా భిలాషచే వియోగమున స్ఫూర్తి చెంది నంభోగ మున 

రాణించినది. ఈ విరహమున కుద్దీపనముగా వసంతుడు చెలరేగెను. నాయకుడు 

మ* తన కంఠంబున గాంత మున్నిడిన ముక్తాహారముం బుచ్చిచే 
త నమర్శుం, గడు బీతి గన్గొను, గరద్యం ద్యంబునం జేర్చు, మో 

మున నొత్తుం, బలుమాటు డెందమున మోపుం, (గ్రమ్మజం గంధరం 

బున బూనుం, బరిరంభ బుద్ధి మెయి గప్పుం ధైర్యగస్య స్పికన్ [4-565 | 

ఇట్లు పరిపరి విధముల మదన వికారములకు లోనాయెను. నాయికయు 
చిత్తజ తాపమున కోర్వలేక తన ఆనురాగమును దెల్పుకొనుచు నాయకుని కొక 

లేఖ |వాసినది, చెలితో చెప్పుకొనుటకు బిడియపడి ఆమె చూచునట్లుగా తానే 

మణి పడ వై చినట్లు ఆ లేఖను శాజవిడిచినది. ఆమె 

ఊఉ. విరహజ వేదనాభరము వెమ్మగ డెందము మీద గన్ను నీ 
రురువుగ నుండె ముద్దియ మహోగ్ర మనోభవ వహ్నియంగ ముల్ 

దరికొని కాల్ప నందు సకలంబును నార్పగ లావు లేమి జీ 

వరమణుడర్ధి నుండెడు నివాసము 'సేరియు నార్చుకై వడిన్, [4-5] 1 
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ఇట్లు కృళశత్యము జెందినదియై కేశీవిలాసముల నుజ్జగించినది. నిశాసమయ 
మున నలుదిక్కుల పర్విన పండు వెన్నెలల వెలుంగు నోర్వజాలక మూర్చ 

నొండినది, 

కం. సుందరికిడ్డ కుచాంతర 

చందన మొప్పారె దావ సంతావీతమై 

కందర్ప వహ్ని నెరిసిన 

డెందింబున నీరు కెవడికి. బటగుచున్ [4-158] 

ఈ విధముగా చెలులామెకు చేయు శె త్యోపచారములు సంతాపము నధి 

కము చేసి నిరుపయోగము లయ్యెను,. ఆమె చందుని, కాముని వేడికొమటచే 
ఫలితము లేదని వగచినది. ఇట్టు శృంగారము నాయికా నాయకు లిరువురి 

యెడను సమౌానమగుటచే వారి సమాగమమున దరమణీయమైనది. వారిరువురును 

పదిణయానంతరము, 

సీ కర్పూర కస్తూరికా పరిమళకరం 

డము లట్టి రత్న హర్య్మ్య్యములయందు 

గోకిల కీరాది కోలాహలంబున 

విలసిల్లు నుద్యాన తలము లందు 

ముత్ర కేకుల కెల్ల నృ_త్తరంగములైన 

రమణీయ కే? శె లములయందు 

బరిమళ కదళికా |పాప్త లతా శేణి 

నమరు దీర్హికల తీరము లయందు 

గీ, నాడు నాటికి వేడ్య-_లు నాటుకొనగ 
సారెసారెకు నింపు లీంపారు చుండ 

నంత కంతకు నాదట లగ్గలింప 

నంగజ |క్రీడ దేలుదు రభిమతముగ [4201] 

ఇట్లు మంచన శృంగారమును బోషించుటలో, తదనుభావ విభోవము 

లను కల్పించుటలో తదనంతర [ప్రబంధ కవులతో సరిసమానమగు చాతుర్య 

మును చూపెను. కావ్యము నందు నీతి కథలకు [ప్రాధాన్య మీదలదుటచే డీనిన 
సం్యగహ మొనరించెను. 
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మంచన కావ్యమునందు చేర్చిన ఇతర కథలు 2-_ 

కృతిపతి కోరికపై మంచన తన కావ్యమునందు ఇరువది రెండు నీతికథ 

లను చొప్పించెను. ఈ కథలన్నియును కావ్యమునందు ఉప పాతలైన సోమ 

దత్తుడు, సుమతి, మకరందిక, సుకుమారిక్క చారాయణుడు ప్రస క్తానుపన_క్త 

ముగ చెప్పినటువంటివి, 

కథ ఆశ్వాసము స్త్రి 

1. వైశ్య బాలిక కథ II మతిగల వారికి అసాధ్యము లేదు. 
2. దక్షుని కథ ౩9 సమయస్ఫూర్తి లేనిచో _పమాదము 

వచ్చును, 

8. [బాహ్మణుని కథ ,, విద్యయున్నను మతిలేనిచో ఆపడ 
వచ్చును, 

4. వేశ్య కథ 1] సీతి మంతుల స్వార్థము పరార్థముగ 

నుండును, 

ర* శశకపింజలముల కథ ,౨3 తుద కలహము (పజకు నష్టము 

గూర్చును. 

6. తొండలపోరు కథ +, అల్పుల కలహ మితరులకు ముప్పు 

కూర్చును. 

7. తేనె చుక్క కథ ౩, అకారణ కలహము అనర్థము గూర్చును, 
8. అహి భేకముల కథ 3,౨ బలవంతునితో చెలిమి చేయరాదు. 

లి, కాక హంసముల కథ III దుర్జన మెతి ఆపద గూర్చును. 

10, గరుడ క చ్చపముల కథ # ఐకమత్యమున ఆపదలు తొలగును, 

11. సీటి కాకుల కథ 9; దుర్భనులు మేలు మజచెదరుం 

19, పులికి మేలు చేసిన పిట్ట కథ ౨, తులువలకు మేలు చేయరాదు. 

18, పేరాసగల నక్క కథ +, అతిలోభము మృత్యుకారణమ గును, 

14. నారికేళ బకముల కథ +, ఆతివ్యయము ఆపదలకు మూలము, 

15. ధనగుప్తుని కథ ,9 లోభము నష్టము కలిగించును, 

16. వింత పతివత కథ ,, అతినివ్ష ధూర్హలక్షణము, 
17. గిబిగాని కథ ;౨ ఆవివేకులకు హితము చెప్పరాదు. 

(20) 
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కథ ఆశ్వాసము సీతి 

16. కోతి కథ 111 మతిహీనుని నమ్ముట మంచిదికాదు. 

19. దొంగ కథ +) మతిమంతుని సగయు మేలుసేయును. 

20. చిలుక కథ 117 ఉపాయముచే అపాయము తీరును. 

21, యక్షుని కథ ,; మొగమోటము ముప్పు కలిగించును. 
వల్లి ఆహిమూషికముల కథ ౩. క్యతుని మోసగించుట తప్పుకాదు. 

'పెకథలలో కొన్నింటిని మంచన స్వయముగ కల్పిందెను. మటీ కొన్నిం 

టిని సంచతంత హితోపదేశములనుండి [(గపాంచెను, ఇందు శశకవీంజముల 

కథ [పంచ. కథ్రాలి. కాకోలూకీయమ్ | ధనగుపుని కథ [కథా 21. పంచ 

మితభేదః] కోతికథ, దొంగ కథ [కథా 22. పంచ మి(త్రభేదః | పంచతంత 
కథా ప్రణాళిక ననుసరించుచున్నవి. ఇక గిజిగాని కథ [కథా 22. పం. మిత 

భేదః కథా 1. హితో విగ | పేరాసగల నక్క కథ [కథా 8. మితసంప్రా ప్తి, 

పం, కథా 4 మి[తలాభ 8 హితోప | హీతోపదేశమునందలి కథా,పణాశిక ననున 

రించుచున్నవి. ఈ కథలు పంచ తం|తమునందు గూడ కలవు. 

పంచతంతమునందలి శశకపింజలముల కథను మంచన సం గహము 

గను, సరళముగను, స్మ్వతం తముగను ఆనుసరించెను. ఈ అనువాదమును బరిశీ 
లించిన ఈతని స్వాతం త్యము తెలియనగును. 

“కిం త్వహం వృద్ధా దూరా ద్యువయో ర్భాషాంతరం సమ్య 
బ్న[శుణోమి. ఏవం జ్ఞాత్వా మమ సమీపవర్తినా భూత్వా 
మమా[గే న్యాయం వదతమ్.” 

గీ. ముదిసినారము కానము మున్నవోలె 

[శ్రవణములు దూరమును విను శ కక్తిలేదు. 

కదియ(జనుదెంచి చెప్పుడు కార్యమనుడు 

నవియు(దేకువ మాలి డాయంగ నడవ (2-987 

మై ఆనువొదము విస్తరింపబడినది. మున్నవోలె కానకుండుట, 'ఆనియు 

దేకువ మాలి డాయంగ నడవి మూలాతిళాయి భాగములు. ఇక్తే మూలమున 

ఏడు వాక్యములలో ఉన్న కోతి కథకు సెక్కు మార్పులు చేసి మంచన 
కథనాత్మకముగ 14 గద్యపద్యములలో విస్తరించెను. 
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మంచన ఏ కథను హితోపదేశ పంచతంతములనుండి యథా తథముగ 

గహించియుండకేదు. 

క ర్హవ్యస్సంచయో నిత్యం కర్తవ్యో నాతిసంచయః 

పశ్య సంచయ శీలోఒసొ ధనషా జంబుకో హతః 

[శ్లో 1715 మి|తలాభః | 

క. తగు కొలదిగాని లోభము 

మిగులగంజేయంగ రాదు మిక్కి లి యగులో 

భ గుణంబు కతనంగాదే 

మృగ ధూర్హుండొకండు తొల్లి మృత్యువుచెందెన్ [9.189] 

మూలమున అతిసంచయము కర్తవ్యము కాదని చెప్పండగా మంచన 

దానినిభంగ్యంతరముగా అతిలోభము కూడదని చెప్పెను. ఇచట మూలమునందలి 

“ధనుషా” శబ్దము పరిహరింపబడినది. మూలమునం దీ మృగధూ ర్తున కథ ఎని 
మిది గద్నపద్యములలో నున్నది. మంచన దానిని ఆజబుపద్యములలో రచించెను. 

మంచన హితోపదేశము నందలి సూచీముఖము కథ ననుసరించుటలో 
కూడ పెక్కు మార్పులను గావించెను. ఈ కథ మూలమున ఏడు గద్యపద్యము 

లలో నుండగా, మంచన దానిని పిస్తరించి ఇరువది గద్యపద్యములలో రమణీయ 

ముగ వర్ణించి భావానువాదమున యథ్శాకమముగా స్వాతం్యత్యము ప్రకటించెను" 

విద్యానే వోపదేష్టవ్యో నా విద్వాంస్తు కదాచన 

వానరా నుపదిళ్యాధః స్థాన భ్రష్టా యయుః ఖగాః [5.విగ.] 

కం, అపగత వివేకులకు హిత 

ముపదేశించుటయు వారి నొందుటయును నీ 

తిపరుల కొప్పదు విహగము 

కవి సహవాసమున(బడిన కాజీయ వచ్చున్ [8-264 | 

ఇందు మూల భావము | పకొరాంతరముగ చెప్పబడినది. ఖగము వానరుల 

కుపశిదేంచి స్థాన భష్టత్యము నొందినదని యూలమునందు చెప్పబడగా, దానిని 
మంచన విహగము కపి సహవాసమున బడిన కాజియ వచ్చునని ఆ భావమును 

మణియొక విధమున మార్చి చెప్పెను. ఆదే కథలో ఆరంభమున గల 
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శే 

“అథ నీల పటలై రావృతే నభఃస్థలే ధారాసారై ర్మృహతీ వృష్టి 

ర్భభూవ” 

ఆను వాక్యమును ఈ (కింది విధముగ ఆనుసరించెను, 

రం. మిన్నెల్ల నీల మేఘ 

చృన్నంబై యొక్క వాన సాంద జలంబె 

మున్ను గురిసి తుది నీదయు 
సన్నపు. జినకులును విపినచర బాధలుగానొ [8-267] 

మూలమున “మహాతీ వృష్షిః బభూవి అని మా(తమే యున్న దానిని 

మంచన విస్తరించి “వాన కుది నీదయును సన్నపుంజినుకులునుి గలిగినవని 

సహజముగ వర్ణించెను. 

మంచన |గవాంచిన హితోపదేశ పంచతంత కథలు గాక తక్కిన 
కథలు మంచన కాలము నాటికి పచారములో నుండినవి గావచ్చును. ఈ నీతికథ 
లన్నియును విషయ వై విధ్యముతో గూడి లోకజ్జతకు పట్టుగొమ్మలై యున్నవి, 

శ్రీ గడియారమువా రభ్మిపాయపడినట్లు ఇతివృత్తముతో బొత్తుగా సంబంధము 
లేని పిట్ట కథలను చేర్చుట వలన (పథాన కథా వేగము దెబ్బతినిని దనుట 

సరికాదు, ఈ నీతి కథలను సందర్భోచితముగ గుదిగ్చుటయే మంచన [పతే 

కత, ఈ కథలు కావ్యమునందలి పాతల |పవ ర్రనమునకు అనుకూలములై 

ఆయాప్యాతలు ఆచరింవ దగిన కర్తవ్యమును బోధించుచున్నవి. కావున కేవలము 

ఆనవసరములు కావు. 

మంచన కావ్యమునందలి ఈ కథలు అచిరకాలములో నే వ్యాపి నొంది 

నవి. |క్రీ. శ. 1420 _పాంతము వాడైన మడికిసింగన సకల నీతిసమ్మ తమున 
కేయారబాహు చరితము నందలి నాల్గు పద్యములను ఉదాహరించియున్నాడు:2క 

సకల నీతి సమ్మతము కేయూరబాహు చరితము 

1. 504 లి 2.86 నై జగుణంబులు దననుది 

లః 180 »5 8-168 వ్యవసాయము కొలదియు 
లిం 786 సై 8-282 పొడమదు చేయని కార్య: 
శ్ర 1469 9 4-204  స్వామియు మంతియ 
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మంచన తా నే కథను చెప్పదలచు కొన్నను ఆరంభముననే అందలి 
సీత్రిని* కథ్యాపధానాంశమును స్పష్టము చేయును. ఇట్టి స్పష్టత్వము ఆతడొన 
చించు నుపదేశమునకు స్ఫూర్తి నొనంగుచున్న ది, 

విద్యాన్వితుడయ్యును మతిలేని చాడైన గార్ల్యుని కథ మొదట, 

కం. మతిలేని వాడు విద్యా 
న్వితు డయ్యును మేలు వడయనేరడు విద్యా 
న్వితుడయ్యు తొల్లి గార్జ్యుడు 

హతుడయ్యెంగాడె విమతియై యొక పులిచేన్ [2-26 |] 

చీటి కాకుల కథ మొదట 

కం. [కూరులగు జనులు [పత్యుస 

కారంబులు నేయజాలకయ సుజనుల 

నారోపింతురు తప్పులు 
కారండ చయమ్ము వలన గాకులువోలెన్ [8-79] 

[బ్ర 

ఆనియును కథార్భమును సరళముగ బోధించుటకు (ప్రాతిపదికను వేసెను, 

ఈ సరళత్వము నీతిని హృదయాంతర్గత మొనరించుచున్నది. మంచన కేయూర 
బాహు చరితము, నీతి శాస్త్రములు, శతకములు వెలువడుచుండిన దినములలో 
రచింపబడినది, **మంచన నీతులను [కోడీకరిస్తే మకుటం ఉండదుగాని ఒక 

శతకంలో భాగాలు లాగ కనబడతాయి.” హో 

మంచన శైలి, భాషాడులు :.- 

మంచన శైలిలో క్షిష్టాన్వయముకాన్మి _పౌొఢ సమాస సంఘటనము కాని 

కానరాడు. ఆడి ధారా కుద్ద్ధికి నెలవు. ఈతని కావ్యము నిజముగ బాల రసాల 

పుష్పనవపల్లవ కోమలము, 

మంచన ఉభయ కావ్యసరణిజ్ఞుడు. ఈతడొనరించు సంస్కృత పద 

ప్రయోగము మాధుర్యమును చిందించును. అవతారిక యందే ఈ మాధుర్యము 

ఆనిష్క_రింపబడినది. 

శా. ప్రాగ్గేశాపర దకిణో త్రర 'దిశాభాగ (ప్రసిద్ధశ మా 
భుగర్చాంతకు జేలి గొంక విభుడి భూచ|క మ[కూరతన్ 

వాగ్గేవీస్తన హార నిర్మల యశో వాల్లభ్య సంసిద్ధితో 

చిగ్గంతి శవణానిలజ్వల దట తీవ పతాపాఢ్యుడై , [1-20 | 
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ఇచట [పాస ద్విత్వాక్షర యు క్రమయ్యును పద్యగమనము నాటంక వజుప 

కుండుటయే కాక అర్థహ్య క్తికి కూడ పుష్టి చెకూర్చుచున్నది. 

కా, లీలా నిర్ణిత సర్యజంతువన నోలిన్ బేరుకొన్నట్టి శా 

ర్తూలం టక జరన్మృగంబు నొకచో దుర్గాంత మై వేసి త 

తీ_లాలం బది మున్ను (గోలి యుదరో ద్దవ్యద్చుభుషానల 

జ్య్వాలల్ తన్నలపంగ దల్చె శితమాంసం బొంది భక్షింపగన్ [8-147 

ఈ పద్యపు ఎత్తుగడ రమణీయముగ నున్నది. [పారంభమునందలి 

శార్దూల పాభవము తరువాత దాని దై న్యస్థితికి దోహదము గావించుచున్న ది. 

మంచన ఆశ్వాసాంతములందు గూడ నిట్టి |పౌఢతను [బక టించెను. ఇట్లు 

సంస్కృత భాషా పాటవమును చూపగల వాడయ్యును మంచనకు తెలుగు పద 

ముల పెనే మక్కువ ఎక్కువ. ఈతడు కావ్యమునందు పలుతావుల తేట తెనుగు 

పదములతో కూర్చిన పద్యములు, [ప్రసాద గుణ బంధురములును [శవణసుభ 

గములునయి యింపు నింపుచున్నవి, 

స్ మిన్న క యొక నిపై( గన్నులు వొలయించి 

యరగంట నొకని నెయ్యమున (జూచి 

చెన్నార నొకనిపె( జిణునవ్వు చిలికించి 

యలరుచు నొకనిపై(బలుకు వైచి 
యొకని నీ విట రాక యోర్వ రమ్మని పుచ్చి 
యొకని౯ గూటంబున వోర (జేర్చి 
యొకనికి( గూరిమి (ప్రకటించి నమ్మించి 

పాటించి యొకనికి బాసచేసి 

గీ తన్ను(దారందణును జాల(దగిలి యిచ్చః 

దమక తక్కినయది యని తలచుకొనగ 

నెవ్వరికి. దాను గూర్పక యెళల్చభంగి 
ధనమునక కూర్చునది వారవనిత యనగ [2-58] 

ఇచట వారవనిత చతురత్యము తెలుగు పదములతో వర్ణింపబడినది, 

అవే ఈ కింది చందోదయ వర్ణనమున మంచన శయ్యా సౌభాగ్యము వ్యక్త 
మగుచున్నది. 
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ఉ. చుక్కల రాణి వాసములు చుట్టును గొల్వ గెలంకు లెల్పంటే 
రెక్కిన జోదు పూవిలుతు నిష్ణుడు వెన్నెల పుల్లు లా|శితుల్ 
జక వదోయి తామరలు కుతులుగా విహరించు రాజు మి 

న్నెక్కె మనోజ తాప భరమెక్కె వియోగుల కెల్ప న త్తబీన్. [4-165] 

ఇచట భావము రమణీయము, దానికి తెలుగుతనము ఆలంకారము. 

చందునికి చుక్క లేరాణివాసమై అతసిచుట్టుచేరి కొలుచుచున్నవి. ఇక |త్రిజగముల 

ప్రసిద్ధి పొందిన జోదు మన న్మథునికత డు సఖుడు, చకోరము లాతనికి ఆశితులు. 

ఇట్టి విభవము ఆతనిది, సుకుమారమలును స్పిగ్గములును అయిన జక్క-వ 

దోయియ, తామరలును ఆతనికి శ।తువులనుటలోనే అతని స్వభావము చమ 
తారము చెప్పబడినది. ఇట్టి చందుడు మిన్నెక్క_గనే వియోగుల తాప 

భారము గూడ నధిక మగుట సరసమై ఒపుచున్నది. 

మంచన శైలి కథనాత్మకము, ఆతడు _పధానకథను, ఉపకథలను, అతి 
సరళముగను, పరస్పరసంబద్ధములుగను రచింపజాలెను. అతడు పతి సూజ్మాంళే 
మును గూడ వివరించి దాని కొక చక్కని ఆకృతిని గల్పించెను. 

మ. బలవద్దెన్యము వక్ష గ హ్యరముగా బల్బోట్ల గొన్నల్టియ 

ప్పులు మె చాజలు గాగ బాలరుదితీంబు లోగుటల్లాగ దు 

ర్నిలయారణ్యములో భయ్మప్రకరమూ ర్తి [కూరమె యుండగా? 

చలమే వెల్వడ;జేయ లావు కలిమిన్ దారిద్ర్య శార్దూలమున్. [8-806] 

ఇచట దార్మిద్యము యొక్క భయంకర స్వరూపము శార్దూల సామ్య 

ముచే నిరూపిత మైనది. 

మంచన సందర్భకశుద్ధి కేయారబాహ చరిత కావ్యమునకు వన్నె కలుగ 
జేయుచున్నది. ఈతని కాల్పనిక శక్తి, భావుకత్వము ఇత్యాదు లపారములని 

ఇందీతడు కల్పించిన వివిధ కథ్రలవలనను, మూలమునకు బహుముఖములుగ 
నొనరించిన మార్పులవలనను తేటపడుచున్నది. కాని ఈతడీ శక్తిని దుర్విని 
యోగ మొనరింపలేదు. [ప్రధానకథను అనవసరములగు దీర్చ వర్ణనముల తో (జెంచ 

లేదు. ఇతనికి వచన రచనపై మక్కువలేదు. కేయూర బాహు చర్మితమునందు 
కేవలము చతుర్దాశ్వాసమున మా,తమే గద్యభాగములు కొంత [పాధాన్యము 
వహించినవి, ఈ భాగములై నను నం|గహములున్కు విషయానుగుణములు నై 
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యున్నవి. వసంత వర్ణన సందర్భమునందలి గద్య మొకటి మా(త్రము వర్ణ 

నాత్మకమై యున్నది,2క [4-51] 

మంచనకు వివిధ చ్చందముల నుప యోగించుటలో (ప్రత్యేకమగు (శద 

లేదు, అతడు కందములను రసస్యందములుగ రచించును. ఈతని నీతులు 

పెక్కు కందములందే కలవు సీసములను (పత్యేకములగు కొన్ని సందర్భము 

లందు మ్మాతమేవాడును. అశ్యాసాంతములలో మాలినీవృ త్రమును ఉపయోగిం 

చెను, ఇతనికి శబ్దాడంబరము పై (పీతిలేదు. కాని ధారా[పవాహమున కొన్ని లయా 

నిత తరంగము లుప్పతిలచుండును. 

మ. లలనారోహణ వాద్యమాన బవుడోలా ఘంటికానాదముం, 

గలధౌతోజ్ఞ్యల పంజరా కలిత శౌక క్లోకికారావ సం 

కులముం, జంచదమ౦ద షట్పద పదీ కోలాహలంబుల్ కడున్ 

దలమై మర్గళ దుందుభి పభృతి వాద్యస్పూర్షి తోచుం బురిన్. [1-50] 

. మంచన రచన సలక్షణమైనది, మంచన “పీనుగు ఆనుటకు బదులుగా 

వనుగు అను పదమును, 

అని పక్షీహితము సెప్పిన 

విని వెంగలియెన (కోతి పీ డిరవున నా 

లును దాకు నుండి నన్నొక 

పినుగుంగా' దలచి కాదె _పేలదొడంగెన్. [8-277] 

అను సందర్భమున నుపయోగించెనని శ్రీ బులుసు వెంకటరమణయ్య 

గారు నుడివిరి, పండితారాధ్యుని శివత _త్వ్వసారమున ఇట్టి పయోగము కలదు.*రి 

పినుగు పదమునకు లుబ్బుడు, లుబ్ధకుడు అను నర్థములు కూడ గలవు. 

కేయూర బాహు చరితము [పాచీనములగు తెలుగు నానుడులకు, 

జాతీయములకు పెన్నిధి. 

1. నిన్నరాతిరి పెండిలి నేడిదేమి వచ్చె దీనికి (2-121) 

ల, జగంబున నోడల బండ్లు బండ నోడలు( జనుదెంచునంట (2-108) 

8. నోరం గొలందులు (4-51) 

4. నాపాలిటి దయ్యము (4-91) 

5, మసలికి సంతసములు కొణతయే (4-178) 
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6. కడుపు చల్చగ (1-88) 

7. గద్దియ కెవ్వరు దిక్కులేవని (1-1.74) 
8. ఒక నాటన్ [పాణ=బు ననునె నవసివమా్మా తన్ (3-143) 

లి, మందుకకై న మత్స్యంబు లేకుండ (8-161) 

10. ముక్కున నీరెత్తుట (8-201) 

1. ఈ జరభి మూడు జగంబులు |మింగుచుండెే (8-228) 

12. మెచ్చునకు ధైర్యంబు తెచ్చుకొని (4-196) 

1కీ, తలనెకి౦చు కొన (4- ల్స్ 

సోడుముట్ట (1-.0) -- తియ్య మెక్క_ (8-843) బలః పెట్టుదు (4-183) 

ముండ పులుగులకట మోసపుచ్చె (8-74) 

మంచన నన్నెచోడుడు మాతమే వాడిన “తాడిడి ఫలంబు గొనుటి 

అను (పయోగమును “తాడిడిపండు దిన్న క్రియ [4-14క్] యనియు, నోర 
గొలదుల్ అను (పయోగమును నోరంగొ౭ం౦దులు కాయ [4-501] అనియు 

ప్రయోగించెనని శ్రీ తిమ్మావజ్ఞుల కోదండ రామయ్యగారి అభ్మిపాయము.£? 

వీరు మంచన నన్నెచోడుని పద్యరచనా విధానమును గూడ అనుసరించె 

నని చెప్పుచు పీరిరువురి పద్యములయందును గల భావ సామ్యమును జూపిరి. 

నన్నెచోడుడు కుమారసంభవమున ఉమా మహేశ్వరుల [ప్రణయ విహార 
మును వర్తించుచు [వాసిన, 

విం 

పీ, “కలహంస కలరవాకలిత నిర్హరముల 

సారసారావాబ్దషండ ములను, 

రోలంబ రుతిలతాందోఅంబులను శుక 

మంజుల స్వన పుష్పమండపముల, 

కలకంఠరణిత మాకంద వనముల. బా 

రావత ధ్వని మందిర స్థలముల, 

గేకికలధ్వానగిరి కందరంబుల, 

లావుక నినద లీలా తలముల, 

21) 
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నవ్పటప్పటి కనురాగ మగ్గలింప(, 

గామరస మంతకంతకు గడలు. కొనగ, 

నలి రమించిరి కైలాస నగము మీద; 

బరమ సుఖలీల నాజగత్సతియు సతియు. [1-78] 

అను పద్యమును మంచన అనుకరించుననుటకు ఈ [కింది నాయికా 

నాయక (ప్రణయ లీలా వర్ణనము నిదర్శనము. 

సీ, కర్పూర కస్తూరికా వరిమళకరం 
డము లట్టి రత్న హర్యకములయందు 

గోకిల కీరాది కోలావాలంబుల 

విలసేల్లు నుద్యాన తలములందు 

మత్త కేకుల కెల్ప నృత్తరంగములైన 

రమణీయ శే? శై లములయందు 

బరిమళ కదళికా |పా_ప్పలతా ,శేజి 

నమరు దీర్భికల తీరములయందు 

గీ. నొడు నాటికి వేడ్క_లు నాటుకొనగ 

సారెసారెకు నింపు లింపారుచుండ 

నంతకంతకు నాదట లగలింప 

నంగజ్యకీడ(దేలుదు రభిమతముగ (4-201 

అమ్లే కుమారసంభవమునందు గల “దుగ్ధాంబునిధి నిట్టదోచెనో యని 
శేషుబాన్పుగా వారి నీట( బవ్వశింప” అను పద్యమునందలి జ్యోత్స్నా వర్ణన 

మును మంచన “ఆంజనగిరి తన యృదిబోలుడు నీల కంఠుండు తోరణకట్ట/ 
బనుపొ అను చం|దికావర్భ్ణనమునం దనుకరించెను, 

ఇక మంచన పబంధ శై లి (ప్రబంధ కవితా పీతామహుడగు అల్ల సాని 

పెద్దన కవితకే ఒఅవడి దిద్దినది. 

ఊఉ. ఎవ్వరి దాన వీవు హరిణేక్షణ యెయ్యది నీకు(జేరు ని 
న్నెవ్వతె దెచ్చె? చెప్పు మిది యేర్పడ బంటుగ నన్ను నేలుమం 
చవ్వసుధేశ్వరుం డతివ హస్తము పట్టినంబట్టి ధైర్యమున్ 
(ద వ్యెడు కన్నులం గొని యదల్చి వదల్న్బె( గరంబు చయ్యనన్ (4-21) 
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ఉ. ఎవ్వతె వీవు భీతహరిజేక్షణ ? యొంటి చరించె దోటలే 

కివ్వునభూమి ? భూనురుడ నే(|బవరాఖ్యుడ( దోవ తవ్పితిన్ (2-89) 

అను (పవరుని | పశ్న్చాయు, ఇంకొక చోటగల 

ఎక్కడివాడొ యక్షతనయేందు జయంత వసంతకంతులన్ 

జక్క_దనంబునం గెలువ(జాలెడి వాడు మహీనురాన్యయం 

బెక్క_డ, ఈతనూవిభవ మెక్క డ, యేలని బంటుగా మరుం 

డక్క-. గొనంగ రాదె యకటా నను వీడు పర్మిగపాంచిననొ (2-85) 

అను వరూధిని న్వగతమును అందుకు దృష్టాంతములు. మంచనను 

జక్కన, పిల్లల మజ్జి పినవీరన, రామరాజభూషణుడు మున్నగు తరువాతి కవు 

అనుకరించిన విధానమును శ్రీరామకృష్ణ శర్మగారు వివరించిరి. £9 



164 

ఉసయు క (గ్రంథ నిర్దేశము : 
అణాల (0 

1, యాయావరేఐదొహికినా కవి రాజ శేఖరేణ (వి.సా.భం.) 

జీ. చాఉహాణ కుల మౌలి ఆలి ఆ 

రా అనేహర క ఇంద గోహిణీ 

భత్తుణో కిది మబంతి సుందరి 

సా పఉంజ ఇదుమేద మిచ్చది (క.మం, జవనికాంతరం) 

3, He was of a Maharastra Kshatriya family of yayavaras = 

(Keith Sanskrit Drama, Page 231.) 

4 మల్లాది సంస్కృతి వాజ్మయ చరిత = పుట 412 

5, బభూవ వాల్మీకి భవః కవిః పురాతతః (పపేదే భువి భరృమేంఠతామ్ 

స్థితః పున రో భవభూతి రేఖయా స వర్తతే సంపతి రాజశేఖర 8 

(దారా. 1-9) 
6. దఘుకుల తిలకో మహేందపాలః సకల కిలా నిలయః సయ యస్య 

oa (వి, .సా.భం) 

7. తన్మ'నే్యే తదభిగయే శ్రీ యువరాజ దేవస్య పరిషదా 
[వి.సా. థం. 1 అం] 

8, వేదము వేంకటరాయ శా న్ర్రీ, ఆం, సొ, దః పుట 174 

9. ఆంధ పపాపరు దయశోభూషణమ్ము నాటక |పకరణము పుట '&ిక్ 

Ott, ఆరుద : సమ్మగాంధధ సాహిత్యం, సంపుటి 2, పుట 190 

12, ఈ పద్యము సాహిత్య అకాడమి వారి ముదణమున 2 వ పుట 

అడుగున ఈయబడినది. ఇట్లు ముదించుట సరిగాదనియు ఈ 

పద్యము తాంజావూరి వారి తాళపత్ర పతి అవతారికలో నీయబడిన 

దనియు, శ్రీ నిడుదవోలు వెంకటరావుగారు తెలిపిరి. 

భారతి, ఆగష్టు 1967, పుట రీ 

18. “సీ వాంధ భాష శిల్పము మెజయన్' అని పాఠాంతరము కలదు. 

14, నిడుదవోలు, భారతి, ఆగష్లు, 1967. పుట 56, 



15, 

చిలి, 

165 

నన్నెచోడుడు తిక్కనకు( బూర్వుడైనను, పూర్వ కవులెవ్వరును ఆతనిగాని 

పాల్కురికి సోమనాథుని గాసి స్తుతించి యుండలేదు. అందుకు వారవలం 

దించిన మతమును భాషా స్వాతంత్యమును కారణములై యుండును. 

అందుచేతనే మంచన ఆతని రచన చూచి యుండినను ఆతనిని పూర్వకవి 
స్తుతిలో పేర్కొని యుండకపోవచ్చును. 

పల్లా దుర్గయ్య, [ప్రబంధ వాజ్మయ వికాసము పుట 66. ఆం|ధ రచ 

యితల సహకార సంఘము, ఏపిల్ 197కి, 

నిడుదవోలు, కేయూకబాహు చరిత్రము. భారతి. వ్యపిల్ 1318. 

“స్వ స్పి శ్రీమ తిరిపుర్యాం తుపానకర సుతా వీచి వాచాలితాయాం దేవం 
కేయూర వర్షం వినయనత శిరాః సర్వ సేవాధినాధ on 

న. 

| Dd లని 
లాలో 

ళో టొ రాలే. a) 

పీఠిక్క ఆంధ (వదేశ్ సాహిత్య ఆకాడమి, 1963+ 

“జయతు జయతు (తిలింగాధపో దేవః' 4. పుట 118. 

గడియారము రామకృష్ణ శర్మ, కేయూరబాహు చర్విత, వీరిక్క పుట 14. 

(ఎ.పి. సాహిత్య ఆకాడమి) 

వేదము వేంకట రాయశా న్త్రీ, 'కేయూరబాహు చరిత. ఉపోద్దాతము, 

పుట ఏ1. 

. నిడుదవోలు వేంకట రావు, భారతి. (ఆగష్టు) 1567, పుట ధ'7..58. 

నిడుదవోలు వేంకట రావు, నకలనసీతి సమ్మతము, పీఠిక, పుట 11. 

ఆరుద స.ఆం.సా. సంపుటము 2, పుట 198. 

చ.ఆ.న ర. 

భారతి, ఏపిల్ 1461 _ కే.బా.చ. వ్యాసము 

మల్టికారున పండితారాధ్యుడు, శివత_త్త్య సారము 
t= దొ 

శ్రీ గడియారము రామకృష్ణ శర్మ. కేేజా,చ, వీరెక, పుటలు 8082. 



న, [కీడాఖిరావుము 

(సంస్కృత మూలము = (పేమాభిరామము) 

శృంగార శ్రీనాథము- వేటూరి _పభాకరణాన్త్రి 

ఆంధ (గంథాలయ పెన్ (లిమిటెడ్) 1౪28. 

సాహిత్య వివేచన _ (1974) Dr. M: Subba Reddy, 

University Book Centre, Prakasam Road, 

TIRUPATI. 

శ్రీనాథకవి-- చిలుకూరి వీరభద్రరావు = ఆర్యపు స్తకాలయము (1980) 
రాజమ హేందవరము. 

శ్రీనాథుడు-ా డా. కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి (1971) 

కళాభారతి, గుంటూరు. 

శ్రీనాధుని తోడ్పాటుతో వినుకొండ వల్రభరాయడు రచించిన [కీడాభిరామ 

మను కావ్యమునకు మూలము సంస్కృతమున రావిపాటి |తిపరాంతకుడు రచిం 

చిన పేమాభిరామమను ఏధీ రూపకము. ఆ రూపక మివుడు లభ్యమానము 

కాదు, పేమాభిరామము ననుసరించుచున్న |కీడాభిరామమును బట్టియు, తిపురాంత 

కుడు రచించిన ఇతర (గంథములను బట్టియు ఆతని కాలాదుల నెబుంగ 

వచ్చును, 

(తిపురాంతకుడు _ కౌలాొదులు : 

రావిపాటి |తిపురాంతకుడు దృశ్య కావ్యరచనకు కడంగిన తెలుగు కవు 

లలో | పథముడు. ఈతడు (పేమాభిరామమను వీధీ రూపకమునే కాక ఆంధ్ర 
మున మదన విజయము, అంబికా శతకము, |తిపురాంత కోదాహరణమ్ము తారావ$ 

యను [గ్రంథములనుకూడ రచించెను. వీనిలో ఒక్క (తిపురాంతకోదాహరణము 
మాత్రము (ప్రచురితమై లభించుచున్నది. తక్కిన [గంథములలోని కొన్ని భాగ 

ములు మాతమే ఉపలభ్యములగుచున్న వి, |త్రిపురాంతకుడు ఆంధ క వీశ్యరు 
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లలో నిరుపమానుడని (ప్రభాకరశాస్త్రి గారి యభ్మిపాయము.* ఈతని నామమును 
బట్టియు, (త్రిపురాంతక మహాదేవుని గూర్చి చెప్పిన ఉదాహరణమును బట్టియు 

ఇతడు శ్రీశైలము యొక్క. తూర్పు ద్వారమునందుగల |తిపురాంతకపుర నివాసి 

యని చెప్పవచ్చును. 

త్రిపురాంతకుడు  [వాసిన మదన విజయము రతిశాస్త్రమని దాని పేరు 
వలన తెలియవచ్చును. దీనిని శ్రీ మానవల్లి రామకృషకవిగా రొక పర్యా 

ap) ల 

యము చూచి యుండిరట. ఇది అభినవ కామళాస్త్ర మువలె ఒప్పుచున్నదనియు. 

ఇందు సంజ్ఞాభియోగిక భార్యాధికార పారదారిక వై శికాది పకరణము లెనిమిది 

యున్న వనియు వారు తెల్పిరి. ఆ(గంథమును తిరిగి చూతమనుకొన్న ఆ 

1గంథస్వాములు వారికి దానిని మరల చూపలేదట; వారందలి రెండు పద్యము 

లను మ్మాతము తమను త్రిపురాంతకోదాహరణ పీఠికలో నొసంగి యున్నారు 

కం, సతి గుణవతి యగునేనియు6 

బతి కది రత్నంబ, (పాణ బంధువ, యమృతం, 

బతివయ దుర్గుణి యగునే 

బతి కెడపని చిచ్చు కాలుపక యది కాల్సున్ 

మ, గుణమున్ సుందర రూపమున్ విభవముం గూటంబు సొభాగ్య ల 

శణముం జారు చరి తమున్, వినయమున్, జాతుర్యమున్ ధర్మ భూ 

షణముం గల్లి పత్మివతా మహిమ మించన్ గల్లెనే( దత్సతీ 
మణి చింతామణి దాని దాల్స( గలుగన్ మర్వుండె ధన్యుం డిలన్ 

(తిపురాంతకుని అంబికా శతకము నందలి నూజు పద్యములలో ఎడు 
పద్యములును, చం[ద తారావళి యందలి నాలు పద్యములును [(పబంధ రత్నా 

వళిలో నొసంగబడినవి. అంబికా శతకము నందలి పద్యములలో భ క్రీరసముతో 
శృంగారము కూడ మేళవింపబడినది. ఇందు పార్వతీ పరమేశ్వరుల శృంగార 

లీలా విలాసాదులు అలితముగ వర్ణింపబడినవి, ఈతని చంద తారావళి ఇరువది 
ఎడు పద్యముల కృతి. ఇందు “చందా! రోహిణీ వల్చభా!' యను మకుట 
ముండును. 

(తీపురాంత కుడు (పధానముగా శృంగార [ప్రియుడైన కవి. ఇతడు మదన 

చిజయమను రతికాస్త్రమును (వాయుట, [పేమా భిరామమను శృంగారరసాత్మక 
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( 

మగు వీథిని నిర్మించుట్క అంబికా శతకమున భక్తి త_త్త్యముతో శృంగారమును 

మేళవించుట ఈ విషయమును రుజువు చేయుచున్నవి. ఇంకను శృంగార కవి 

యని గణన కెక్కిన వాడును, కొక్కోక కవి బిరుదాంకికుడునై న ఎజ్జన 

కొక్కో_క మను రతిళాస్త్రమును వాసి యందలి పూర్వ కవిస్తుతిలో 

గీ ముని ననత్కుమారు, ధనద తనూభవు, 
నాశ్వినుల, జయంతు నభినుతింతు( 

బృథీవి రావిపాటి (తిపురాంతకాది శృం 

గార క వులనెల్ల గార వించి. 

అని తిపురాంతకుని శృంగార కవులలో నొకనిగా చేర్చెను. 

రావిపాటి (తిపురాంతకుడు [క్రీడాభిరామము నందలి (ప్రస్తావన యందలి 
పూర్వకవి స్తుతిలో 

ఉ. న్నయ భట్ట తిక్కకవి నాయకులన్న, హుళక్కి_ భాస్క-_రుం 

డన్నను, జిమ్ము పూడి యమరాధిపుడన్నను, సత్క-_వీశ్వరుల్ 

నెన్నుదుటం గరాంజులులు నింతురు జేయని, రావిపాటి తి 
ప్పన్నయు నంత వాడ తగునా యిటు దోసవు మాటలాడగన్. 

అని సంస్తుతింపబడెను. పై పద్యము వలన ,తిపురాంతకుడు నన్నయ 

తిక్కనలతో సరితూగు ఉత్తమ కవి యని తెలియవచ్చు చున్నది. ఈ స్తుతి 
ననుసరించి ఈతడు హుళక్కి భాస్కరునకు తరువాతివాడు కావలెను. హుళ క్కి. 
భాస్కరుడు రామాయణమున అరణ్యకాండమును యుద్ధకాండము నందలి పూర్వ 

భాగమును రచించెను. ఈతని కాలము పదునాల్గవ శతాబ్ది యందలి ఆరంభము. 

అతని అనంతరము వెలసిన తిప్పన పదునాల్గవ శాతాబ్ది మధ్య భాగమునందుండి 

యుండును, (| 

[తిపురాంతకుని కాలమును గూర్చి సహేతుకముగ చర్చించిన విమర్శకులు 

ఇతడు కాకతి రెండవ (పతాప రు[దదేవుని కాలమునందలి వాడని నిశ్చయించిరి- 

ఈ (పతావర్శుదుడు |క్రీ. శ. 1295 వ సంవత్సరము మొదలు 18968 వజుకు 
రాజ్యము చేసి యుండెను * [పేమాభిరామము నందలి కథకు రంగము ఏకశిలా 
నగరము. |త్రీపురాంతకుడు ఆనాటి ఓరుగల్లు నగరము (పత్యక్షముగ చూచి 

(గంథమున వర్ణించి యుండును, 
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క్రీడాభిరామము నందు “ పతాపరుదుని సా|మాజ్యకాలములో నుండిన 

ఓరుగల్లు వై భపములేదు. |ప్రతావరుదుని కాలమునాటి దనిపించు ఓరుగల్టు వినోద 
ములతోపాటు ఇతర విశేషములును కలవు, [క్రీడాభిరామము నందున్న విషయ 

మిది. _పేమాభిరామమునం దుండదగిన విషయమది. సాధారణముగ నీ స్థితి 
సా[మాజ్య వె భవకాలమున కాక సా|మాజ్య పతన కాలమున నుండుట సహ 

జము. అంతే కాదు, [ప్రతాప ర్ముదమవోరాజు (బతికి యుండగా నాతని కాలమున 

ఓరుగల్లు ఆస్టితిలో నున్నదని (వాయుట సంభవము కాదు, [(షకాపర్నుదుని 

యనంతరమే (తిపురాంతకు డట్టు [వాయుట సంభవము. అందుకు (తిపురాంతకు 

డంతకుముందు ఓరుగల్లుచూచి యుండవచ్చును, తరువాతనె ననుచూచి వాడలవరు 

సను మట కొవెలల కోవను వర్ణింప వచ్చును. ఈ విషయమును [తిపురాంతకుని 

(పేమాభిరామము లభించిన నింతకంచె నిదమిత్సృముగ జెప్పవచ్చును.”8 అని 
కొందయి విమర్శకు లభ్మిపాయ పడుచున్నారు. కాని కావ్యమున వ్యభిచారము 
వర్ణింపబడినంత మ్మాతమున ఇది సాామాజ్య పతన కాలమున రచింపబడిన 

దనుకొనుట పొరపాటు. రావిపాటి |క్రిపురాంతకుడు (ప్రతాప రు|దుని ఆస్థానము 
నందలివాడు కాక క్రీ, శ. 1880 వ సంవత్సరము [ప్రాంతము నందలి వాడని 
కొందఆఅందురు. వారి వాదమునకు అప్పకవి అప్పక వీయమున ఆనుస్వార 

సంబంధ యతికి లక్షముగా నొసంగిన తిప్పకవి చాటుధార ఉపబలకముగ 

నున్నది, ఆ చాటుధార ఇది, 3 

మ, సరిబే సెరిపుడేల భాస్క_రులు భాషానాథ ! పుత్రా! వసుం 

ధర నందొక్క-_డు మం|తియయ్యె, వినుకొండ (నామయామాత్య భా 

స్క.రుడో *యౌ, నయితే సహ సకరశాఖల్లే వవె యున్న వే 

తిరమై దానము సేయుచో ధిపుల హేతి న్వేయచో (బాయుచోన్ 

[8-60] 

పై పద్యమున వినుకొండ యందు మంతియు, దండనాధుడును అలిన 

రామయామాత్యుని జాదార్య వీరత్వాది [ప్రశంస చమత్కారముగ చెప్పబడినది, 

ఇందలి రామయామాత్య భాస్క రుడను పదము రాయనామాత్య భాస్కరుడను 

టకు బదులు వాయబడి యుండుననియు రాయన భాస్కరుడను 

మంతి |కీ. శ. 1862 |పాంతము నందు వినుకొండ యందు మంతిగా నుండె 

ననియు |క్రీ. శ. 1800 సంవత్సరము [పాంతమున జన్మించిన రావిపాటి తిప్ప 
కవి తన చరమ వయస్సున నీ రాయని భాస్కరుని “సరి బేసైరని పద్యమున 

(22) 
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వర్ణించి యుండుననియ శేషయ్యగారు కవి కాలమును సమన్వయించిరి.! (ప్రతా 

రుదుడు పరిపాలించు నాటికి తివురాంతకునకు కనీసము పాతి శకేండ్లుండుశని, 
అతడు (పేమాభిరామమున కాకతిరాజ్య వైభవమును కన్నులకు కట్టినట్లు 
వర్ణించి యుండునని ఆరుద గారూపొంచిరి. తిప్పకవి చాటుధార యందలి 

పద్యము సంభాషణాత్మకముగ నాటక రీతిలో సాగి కవియొక్క నాటకాభిమాన 

మును తెల్పుచున్నదనియు వారనిరి, 

వినుకొండ వల్ల భరాయడు : 

ఇతడు |తిపురాంతకునకును, చందమాంబకును పుతుడు. వీరు నియోగి 

ద్రాహ్మణులు. వీరిది కామకాయనన విక్వామ్మిత గోత్రము. ఆశ్వలాయన శాఖ 

(తిపురాంతకుడు. భైరవోపాసకుడు. భై రవుని సాజాత్క్మా రము నొంది తత్మ్భవ 

వలన సిద్ధ సారస్వత (శీయుతుడాయెను. ఇతడు బుగ్వేదమును పఠించినట్టి 

వాడు. తన్ను గూర్చి కృతి _పస్తావము నందిట్లు తెలుపుకొనెను, 

సీ, మూడు [గామ గాసములతోడ( గూడంగ 

మోపూరు పాలించె ముల్కినాట, 

నాశ్వలాయన శాఖయందు బుగ్వేదంబు 

కరతలామలకంబుగా' బరఠించె, 

(బత్యక్ష మొనరించి భై రవ స్వామిచే 

సిద్ధ సారస్వత |శ్రీ వరించె 

గామకాయనస విశ్వామిత గోగతంబు 

వంశ గో(తంబుగా వా ర్తకెక్కె 

గీ. నెవ్వడా తిపురాంత కాధీశ్యరునకు 
రాయ నవరత్న భాండార రక్షకునకు( 

1బియ తనూజుండు, చందమాందిక సుతుండు 

మనుజమాళుండె వల్లభామాత్యవరుడు 9 jz నలి, 

వర్ణిభరాయడ ములికి నాటి యందలి మోపూరును పాలించెను.కి ఈతని 

తండి రాయనవరత్న భండార రక్షకుడు. అంతేకాక కుత పర్వత (వినుకొండ) 
దుర్గ మహో _పధాన రాడ్లంధగజంటు (1- 20). ఇతని పూర్వులు కర్ణాట 

(పభువులను సేవించినట్టి వారు. తిప్పయ వల్టభుని ముత్తాతయగు చం్యదమంతత్రి 
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సంగమ వంశమునకు మూల పురుషుడగు పెద బుక్క_రాయల కడ మంతీ. 
ఈతని పెద తండ్రియగు లింగనయ 7 తండ్రియగు తిప్పనయ 8 హరివార 
రాయలను సేవించినట్టి వారు. ఈ హరిహరరాయలు రెండవ హరిహరరాయలు, 
వల్చభుని తం|డియగు తిప్పన మొదటి దేవరాయల కాలము వజకును ఉండి 
యుండును. మొదటి దేవలాయలకు మనుమడై నను (ప్రౌఢ దేవరాయలు ఆతని 
వెనువెంటనే స్మామాజ్య సింహాసనము నధిష్టించెను. తివ్పన కుమారుడగు 
వల్లభరాయడు (పొఢ దేవరాయలకు సమకాలికుడై యుండును. ఈ విషయము 
రెండు వంశ క్రమములను పోల్పి చూచిన స్పష్టమగును. 

వినుకొండ వొది వంశము 

మంచన 

| 
చందామాత్యుడు [భార్య యా పోచాంబ 

| 
మంచనార్యుడు [భార్య న తిప్పమ | 

| | | | 
సింగన తిప్పన మల్లన చందమంతి 

[భార్య -- త్రిపురమ] 

| 
వల్హభ లింగన తిప్పన సింగన భె రవ 

| 
ఇచ మల్లి తిప్ప 

[వల్చభ] 



iis 

సంగమ వంశము 

బుక్కరాయలు 

| 
సంగమ రాయలు 

| 
మొదటి కంప మొదటి మారస్ప ముద్దప్ప 

హరిహరరాయలు రాయలు బుక్కరాయలు 

[1886 న 1888] [1848 జై 1879 | 

| 
రెండవ రెండవ ఇంక నై దుగురు 

హరిహరరాయలు కంసరాయలు 

1879 — 1404 

| 

| | 
మొదటి విరూపాక్ష రెండవ మొదటి 

రాయలు. బుక్కరాయలు దేవరాయలు 

1404 — 1405 1405 - 1406 1406 —~ 1422 

| 

| 
దామచంద రాయలు మొదటి విజయరాయలు 

1422 1422 _ 26 

| 
| | 

. రెండవ దేవరాయలు (ప్రతాప దెవరాయలు 

లేక 

[ప్రౌఢ దేవరాయలు 
1422 = 46 

ఇట్లు ప్రొఢ దేవరాయల కాలము నందున్న వల్చభ రాయడు శ్రీనాధునకు 

సమకాలికుడు. శ్రీనాథుడు గౌడ డిండిమభట్టు నోడించి కవిసార్వభౌమ 
బిరుదము నందుకొన్నది పౌఢ దేవరాయల ఆస్థానమున'నే, ఈ విషయమును 
ఈ క్రింది వాక్యములు కూడ నిరూపించును, 
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“శ్రీమన్నిడు మామిడి శ్రీశైలమణి ఖచిత కనక నూర్య సింహాసనము 
నధిష్టించిన గురు పరంపరలో 12 వ వారగు చంద భూషణ దేవ ఒడయరు 

1487 నుండి 1450 వనజకు నీ సూర్యసింహాసన మధిష్టించిరి. వీరు విజయ 

నగర సామాజ్యాధిపతి యగు [పౌఢదేవరాయల గురువు”? [1428 - 1446]. 

(శ్రీనాధుడు హపౌఢదేవరాయల ఆస్థానమున డిండిముని ఓడించిన సందర్భమున 

మాధ్యస్థ్యము వహించిన వారీ చం[దభూషణ ఒడయరే. శ్రీనాధుడు “చంద 

భూష [కియాళక్తి రాయల యొద్ద పాదు కొల్పితి సార్వభౌమ బిరుద' మని 

చెప్పుకొనినాడు. విజయనగరమున కేగుచు దారిలో వినుకొండ యందో, 

మోపూరునందో బస చేసి వల్లభరాయని పరిచయమును బడసి యుండును, 

శ్రీనాధుడు విజయనగరమున కేగిన కాలము 1428 = శిరి [పాంతము.19 అంతకు 

ముందు రచింపబడిన (క్రీడాభిరామము |క్రీ,శ. 1480 సం॥ [పాంతమున రచింప 

బడియుండును. 

క్రీడాభిరామము నందు గల (పళంస వల్బ్పభామాత్యుని పాండితీ వైభ 

వాదికములను తెల్పును. ఇతడు చాటు కవిత్వమును చెప్పుటలో నిపుణుడు, 

ఈ విషయమును ఇందలి రెండు పద్యము లుగ్గడించు చున్నవి. 

క, హాటక గర్భ వధూటి 

పీటీ కర్పూర శకల విసృమర సొర 

| భ్యాటోప చాటు కవితా 

పాటవ మరు దవని వల్లభన్నకు నమరున్ కే వీ 

క. అమృత రస మథన సంభవ 
ఘుమ ఘుమిత వయఃపయోధి కోలాహలమున్ 

(భమియించు. దిప్ప నచివో 

త్రము వల్హభవిభుని చాటు ధారా వణితుల్. 
ఈతని కవితా వైభవము. 

క్. భిల్లావతార మధుభి 

దృల్ల భుజాస్పాల్యమాన పటు చాప జ్యా 

వలీ మతలి చెఫెలు 
య at) యు 

వల్ల భరాయ |పధాన వాగ్ర్వైభవముల్. 1-27 
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ఆనీ [పశంసీంవబడినది. 'వత్యక్షమంది భె రవస్వామిచే సిద్ధ సార స్వత శ్రీ 

వరించి ఆని చెప్పబడుటవలన ఇతడు భైరవస్యామిపై స్తుతులను, పద్యము 

లను [వాసియుండ నోపునని భావింపవచ్చును.” ఇతడు కవీం్యదకాంక్షిత |త్రిదళ 

మహీరుహమను ప్రసిద్ధిని గాంచినట్టివాడు. 

క్రీడాభిరామ కర్పృత్వము : 

కీడాధిరామమునందలి (పస్తావననయందును, ఆక్వాసాంత గద్యయందును 

ఏతద్గ)ంథము వినుకొండ వల్లభరాయ విరచితమని స్పష్టముగ పేర్కొన 

బడినది, 

“వ. ఆ మంతిశేఖరుడు రావిపాటి (త్రిపురాంతక దేవుండను కవీశ్వరుం డొన 

రించిన |పేమాభిరామ నాటకంబు ననుసరించి |క్రీడాభిరామంబను రూప 

కంబు తెనుంగు బాస రచియించినవాడు88 ఆని |పస్తావనలోను, 

“ఇది శ్రీ మన్మహామం తిశేఖర వినుకొండ తిప్పయామాళ్య నందన, 

చందమాంబాగర్భ పుణ్యోదయ, సుకవి జనవిధేయ, వల్లభరాయ 

_పణీతంబై న క్రీడాభిరామం౦బను ఏథి నాటకంబున సర్వంబు నేకా 

శ్వాసంబు ఆని ఆశ్వాసాంతమునను వాయబడినది, 

క్రీడాభిరామమును వినుకొండ వల్లభరాయడు కాక శ్రీనాధుడు రచించి 

దానికి నల్లభుని_ పేరిడెననియు, వల్ల భునికి (గంథరచనమున శ్రీనాధుడు 

మిక్కిలి తోడ్పడి యుండుననియు, వల్లభుడే దానిని రచించెననియు అభి 
(ప్రాయములు కలవు. పై అభిప్రాయము లేర్పడుటకు శ్రీనాథుడొక వీథి నాట 
కమును రచించెనని లోకమున [(పచారముండుట కూడ ఒక కారణము, 

శ్రీనాధుని వీథి యనబడునట్టిది ఏ రూపక లక్షణములును లేని చాటు పద్యముల 
సంకలనము. ఇందు శ్రీనాథుడు వివిధ సుందరాంగుల వర్ణనములను (హ్మ్, 

శ|తియ, వైశ్య, శూ(ద వర్ణముల వరుసలో కావించెను. ఈ చాటు పద్యము 

లతో [క్రీడాభిరామము నందుగల కందుక శేళి_ -(88) 2. కుసుమంబద్దిన...(66) 
మీన విలోచనంబులు (104) ఆను పద్యములు గలవు, కాని వీనికి |క్రీడాఖి 
రామమున గల స్థానౌచిత్య మిందులేదు, 

డీడాభిరామమునందలి “కందుక శే?” 'కుసుమంబద్దిన' ఆను రెండు 

పద్యములను అప్పకవి శ్రీనాథుని వీథి నాటకములోనివని ఉదాహరించెను. ఈ 
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వీథిని గురిలచి ఆచార్య పింగళి లశ్ష్మీకాంతము గార్గిట్లు (వాసిరి. “ఈ శతాబ్ది 
ఆరంభములో శ్రీనాథుని వీథి నాటకము పేర ఒక పద్య సంపుటి ఎవరిచేతనో 
(పచురింపబడినది. అందులో శ్రీనాథుడు చెప్పిన నానా చాటు పద్యములు కలవు. 

అవేకాక లక్షణ (గ్రంథములలో శ్రీనాథుని వీథి నాటకమునుండి యవి ఉదాహ 
రింప బడిన పద్యములు మణికొన్ని కలవు. ఆ లక్షణ గంథ పద్యములను 

బట్టి శ్రీనాథునిపేర నెగడుచున్న వీథి నాటక మనునది పైని పేర్కొనబడిన 
పద్య సంపుటియే కాటోలునని లోకము సమాధాన పడినది, కొంత కాలమునకు 

ఆ (భమ తీరినది. ఎట్లనగా శ్రీ మానవల్లి రామకృష్ణ కవిగారు తంజావూరు 

సరస్వతీ మహల్ [గంథాలయమునుండి |క్రీడాభిరామమును సంపాదించి పక 
టించిరి® దానిలో వీధి నాటక పద్య సంపుటిలోగల పద్యములు కొన్ని కాన 

వచ్చుటచే యథార్థమైన వీథి నాటకము రామకృష్ణకవిగారు [ప్రకటించిన |క్రీడాఖి 
రామమే అనియు, తత్పూర్వము ఆ పేరుతో [పచారముననున్న చాటు సద్య 

సంపుటికి “వీథి” నాటకమను పేరు కల్పితమనియు తెల్హమయ్యెను.' వీథి అనగా 
దశవిధ రూపకములలో ఒకటికదా! రూపక లక్షణమేదియు లేని ఆ పద్య 
సంపుటి వీధి నాటక మెట్లగునని పండితులకై నను సందేహము కలుగలేదు. 
ఈ (గ్రంథము లభించిన పిమ్మట శ్రీనాథునిదని లక్షణ [గంథములలో ఉదాహ 

రింపబడిన వీధి నాటకమనెడి (గంథము ఈ [క్రీడాభిరామమే యని లోకము 
సంతసించినది. కొవున లక్షణ (గ్రంథకర్తలు పేర్కొన్న శ్రీనాథుని వీధి నాట 

కము ఈ |క్రీడాభిరామమే.” 12 

ఈ [కీడాభికామమున పద సంవిధానము, అన్వుయకమము, కారక 

(ప్రయోగవైచ్చితి, పద్యోప[కమ నిర్వాహములు. పతిపదము శ్రీనాథుని 

పేరుగ డించుచున్న వనుచు శ్రీ వేటూరి [1పభాకరళాన్త్రిగారు [క్రీడాభిరామము 

శ్రీనాథ కృషియేయని పెక్కు ఉదాహరణములను చూపి సమర్థించిరి. ఈ సంద 
ర్భమున వారి వచనములను యథాతథముగా గహించుట యుచితము. 

“వల్లభరాయని కృతిగా గంథమున నున్నను శ్రీనాధుడే దీనిని రచించె 
నని పెక్కు కొరణములచే నేను నిశ్చయించుచున్నాడను. ఇంతకు ముందా 

కారణముల జాలిగా నేను శృంగార శ్రీనాథమున జెప్పి యుంటిని. అయినను 
నిక్కడ మరల మటింత (పబలమ'గా జెప్పచున్నాడను, సులక్షణసారము, 
అప్పళ వీయ ము, 6కణ దీవీఠ సర్వలక్షణ సార సంగహము మొదలగు లక్షణ 
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[గంథములందు శ్రీనాధుని వీథి నాటకములోనివిగా నుదాహృతము లయిన 

పద్యము లీ |క్రీడాభిరామమున కలవు. శ్రీనాధుడే ఈ గ్రంథమును రచించి 
వల్పభరాయని పేరు పెట్టగా. [గంథమున పేువేరున్నను, రంగనాధ రామాయ 

ణాదుల వలె నీ [గంథము కూడ కర్తయగు శ్రీనాధుని పేరనే లోకమున 

[ప్రచారము గాంచి యుండుటచే అప్పకవ్యాదు లట్లు చెప్పియుండ వలెను. అప్ప 

కవ్యాదు లుదహరించిన పద్యములు |క్రీడాభిరామమున వానువూర్వితో నున్నవి. 

(పకి ప్పములన గుదురదు. వల్లభరాయడును (శ్రీనాధుడును సమకాలము వారు 

గాకపోవుదురేని, శ్రీనాధు డాతని పేర గంథము రచించుట యసంభవ మగును, 

అట్టి చిక్కు.లేదు. (శ్రీనాధుడును వల్లభరాయడును సమకాలము వారు. వల్లభ 

రాయని పెద తం_డియగు లింగన మంతి విద్యానగరపు హరిహర రాయల 

మంతీ. రెండవ మూడవ హరిహర రాయం(డు డీ. శ, 1402, 1412 

వజకు నుండిరి. లింగ మంతి వారిలో నెవరి యొద్ద మం|తి యయి యుండినను 
వల్ల భరాయడు మన శ్రీనాధుని సమకాలము వాడే యగును. అందును నీ |కీడాభి 
రామమును కాశిఖండ రచనానంతరమే రచించెనని నే దలంచుచున్నాడను గాన 

శ్రీ నాధుడును వల్ల భరాయడును, సమకాలము వా రగుదురనుటకు సంశయింప 

బని లేదు.” 

“మరియు నీ [గంథమున వల్లభరాయని వాగ్రైభవ దాతృత్వాది వర్ణ 

నము మితిమీణి యున్నది. [గంథక ర్రయే తానగుచో వల్లభరాయడట్టా కంద 

పద్యాష్టకమును రచించుకొని యుండడు. ఆ పద్యములు భీమఖండాదులలోని 

కృత్యవతరణికా పద్యముల పోలిక గలిగి యున్నవి, అందు కడపటి పద్యము, 

క, ఊఉపమించెద ధారాధర 
తపనజ రైరాజ రొజ ధారానగరా 

ధిప ధారాధర వాహుల( 

(దిపురాంతక వల్లభుని వితీర్ణి _పౌఢిన్ 

అని యున్నది. మరియు గృత్యవసాన పద్యమున గాల భైరవుడు కవీంద 

కాంశ్నీత [తిదశ మహీరుహమగు వల్పభరాయనికి సమగ్ర వైభ వాభ్యుదయములు 
కృప సేయునని యాశీర్యచన మున్నది. నూత ధారోక్రిగాను, భరతో క్రిగాను 
నయినను గ్రంథకర్త యగువాడిట్టు చెప్పుకొనుట సరసమ గాదు. ఇదితానే తుమ్ము 
కొనితానేశళాయున్సని యనుకొన్నట్టున్నది. కవీం|దకాంక్షిత తిదథ మహీరుహము 
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గావున వల్హభ రాయడు విశేష ధనమొసగి కవియళః కాంక్షిలై యేతత్మృత 
క_ర్భృత్యమును దన వె వేయించుకొన్నాడని తలచుట [పమాణదూరముగాదు, అట్టి 

సంపదాయము గూడ నా కాలమున హెచ్చుగా గలదు. 

“*అనాధుడు తన [గంథములలో గొన్ని పద్యములను, ఐద్య భాగము 

లను, భావములను మార్పుచేయక యొక తీరుననే కూర్చుకొనుచు వచ్చినాడు. 
స్వరచనమే యగుటచే సరిపడిన పట్టులందు ముందు రచించిన (గంథములలోని 
కూర్పులకు జేర్చుకొనుట దోషము గాదుగదా ! తిక్కనాదులు గూడ నిట్లుచేసిరి, 

ఎన్నటికిని గూడ (క్రీడాభిరామము శ్రీనాథకృతము గాదను వాదము పుట్టకుండు 
టకో యనునట్లు శ్రీనాధ కవి యనేక స్థలముల నిందు దనతక్కిన [గంథముల 
రచనములను జేర్చను ఆ పోలిక లీ /గంథము శ్రీనాధకృత మేయని చెప్పక 

చెప్పుచున్నవి. ఇతర కవి కృతులందలి సరస సంవిధానములనుగాజేయు దొంగ 

కవులును గొందజుందురు. వల్పభరాయ డట్టివాడై శ్రీనాధ రచనముల గొన్నిం 

టిని గాజేసి యుండరాదాయనరాదు. [గంథ మామూల్మాగము శ్రీనాథ రచనము 
గానే కన్పట్టుచున్న ది.” 18 

ఇట్లు [పభాకరకాన్రీగారు |క్రీడాభిరామ కర్త ్రీనాధుడే యని నొక్కి. 
వక్కాణింపగా “శైలి విషయమున సామ్యమును జూవీ శ్రీనాధునకు గ_ర్హృత్య 

మారోపింతమన్న చో నక్కాలపు గాన్యములెల్త నించుమించుగా సమాన పాటవ 

మును, కవితా ధాటియును, నిరంకుశ భావములను గలిగియున్నవి. పినవీర 
భ్యదుడు, శివలీలా విలాసము [వాసిన కొమ్మన, ఎలకుర్తి రామరాజు, తులసి 
బనువన, అంగర సృసింహకని మున్నగువారు రచించిన కావ్యములలో బిగు 

వును, ధారాపాతమును సమానముగ నున్న” వని! (శ్రీ మానవల్లి రామకృష్ణ 
కవిగా రభ్రిపాయ పడుచున్నారు. 

(క్రీడాభిరామము వల్లభరాయకృతమే అనియు, కాగా త దచనమునందు 

[గంథక రకు శ్రీనాధుడు కొంత తోడొడి యుండుననియు భావించు వారిలో U తి (6) Ry 

శ్రీ బండారు తమ్మయ్యగారి యభి పాయమిట్లున్నది. 

“వల్లభరాయని కాలమున విజయనరగ సా్యమాజ్యమును [పౌథదేవ 

రాయలు (కీ. శ. 1428-1446) పరిపాలించుచుండెను. అతని యాస్థానము 
ననే గౌడడిండిమభట్టారకుడు ఆరుణగిరి నాథ నామాంకితుడు కవిసార్వభౌ మే 

(23) 
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తాఃది బిరుదములతో యకోడిండిమమును (మోగింను చుండెను. శ్ర్రీనాధునకు 
యళో భిలాన మపారమ-, అవ్వుడాతడు రాజమహేం్యదవరమున వేమ వీరభ్మడా 

రెడ్ల యాస్థాన మలంకరించి యుండెను. విద్యానాదమున డిండిమ భట్టంరకుని 

ఇంచు ఢక్కును బగుల గొట్టించిన గాని శ్రీనాధుశకు నిద 

పట్టకుండెను. అందుచేత నాతడు జై తయా[తోన్ముఖుడై పలపాట్లుపడి, [ప్రౌఢ 
దేవంయల యాస్తానమున [పవేశమును గలిగించుకొని డిండిమ భట్టునోడించి 

రాజుచే గనకాభిషేక సత్కారాదుల నొంది స్వదేశమునకు మరలివచ్చి. కవి 

సార్యభౌముడయి విరఃజిల్లను. ఈ విజయనగర (ప్రయాణ సందర్భముననే 

యాతడు [పౌఢ దేవరాయ నంష్టాన (సవేశమునకు గావించిన (సయత్నములలో 

మార్గమధ్యమున వినకొండలో గాన్కి మోపూరులో గాని యా (పాంతదేశము 

నకు రాయల (వతినిధిగా, భాండాగా రాధ్యమకుడుగా నున్న వల్లభ రాయని సంద 

ర్భించి యుండును. శ్రీనాధుని యుద్యమమునకు హర్షించి వల్లభరాయ డడి 

కొనసాగుటకయి తన మ్మితులగు సంస్థానో దోగులు కొందజకు సిఫారను చేసి 

యుండును, ఆ సమాగమ సమయముననే శ్రినాధుడు వల్ణభరాయని వలన 
నాతని [కీడాభిరామ రచనోద్యమమునుఏని యాతని యాదరానురోధమున దాను 
గూడ నందు దోడుడి యుండును. చరచర పరుగులు వారు కపితాధారగబ 

శ్రీనాధుని కిట్టిపని కంతయో సెపు పట్టదు. కావున వల్పభ రాయనితో నున్నయా 

కొలదీ దినములలో నే (శీనాథు డీకృతి రచనమాన దనచేయివేసి యుండును. 

స్వతంతశముగ గాని, యనువాద రూసకముగ గాని, యుకరూపకరచనవ 

గావించు సంకల్పము శ్రీనాధుని కుండియుండ దు. పెని చెప్పిన కారణములచే 

నీ కృతి రచనా సంకల్ప మనలు వల్లభరాయనిదే యని మనము సులభముగా 
దెలినీకొనగ లము. 

“అవతారికా భాగము _[వబ్దభ రాయన్తుతి సంయుతము] తద్వంశ వర్ణ 
నాదికము, (గంథాంశమందలి యాశీ గ్వాదపద్యము కేవలము (శ్రీనాధ కృతములే 
యని మనము భావింపదగును. ఇక కథా భాగము నందును శ్రీనాధని సిద్ద 
హ_స్సము స్యల్పముగగాక, వల్లభరాయ రచన కొంతయున్నను, దానిని గుర్తింప 

రాకుండ (గమ్మివ్నైచునంత యెక్కువగ  నెలకొనినట్లు కాననగును. శ్రీనాధుని 
యితర కృతులయందలి పద్యపాదములు, అతని రచనలతో (బత్యక్ష సామ్యము 
గల సంవాదములు, పద(ప్రయోగములు నిందు నెక్కుడుగ నెక్కొాని యున్నవి, 
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[కిడాభిరామము కృజ్యాద్యంతములందు శ్రీనాధుని రచన (ప్రవేశించుట 

సంభావ్యమైన విషయమే, ఏనున, సీ ఘట్టమున గవి తన ఘనతను ధా నుగ్గ 

డించు కొనవలయును, అది యన్య క ర్హృకమైనచో దానిలో నౌచిత్య మధికము' 

కావున, వల్హభరాయని నికడకు గార్యార్థి యైవచ్చిన (శ్రీనాధుడా పని చేసి యుండ 

వచ్చునని మనమూహింపవచ్చును. శ్రీనాధుడు పొగిడ దేవరాయని యాస్థానములో 
గౌడ డిండిమ భట్టారకుని వాగ్యాదమునం చోడించి, కవిసార్వభౌమ బిరుదము 

నార్జింప బోవునా డీ వల్టభామాత్యుని తోడ్పాటు నర్థించి యుండును. వల్లభా 

మాత్యుని ముత్తాత విజయనగరాధీశుడ్డై న "పెద బుక్కరాయలకు మం|తిగను, 
ఈతని తాత లేక తం|డియగు తిప్పామాత్యుడు హరిహరరాయల సువర్ణ భాండా 

గారాధ్యక్షుడుగను నుండిన కతమున, వల్లభామాత్యునకు గూడ విజయనగర 
సా|మాజ్యముతో సన్నిహిత సంబంధమేర్చడి యుండను. అచట సభా |పవే 

శమునకు దనకు సాయపడుటకై శ్రీనాధుడు వల్ల భామాత్యుని దర్శింపగా 

నాతడు శ్రీనాధుని కృత్యాది పద్యములు రచింపుమని కోరి యుండును. తన్మూల 

ముగ నీ తి£ శ్రీనాధ గద్య పద్యములు కృత్యాదిని, ముదమున ముల్కినాటి 

పుర ఇత్యాది పద్యము తుదిని చేరినవని మన మూహచేయవచ్చును. నడుమ 
నవతరించిన అలుదు పద్యములు శ్రీనాధుని యనుమతితోడనో లేకయో వచ్చి 
చేరినవనుటఓ నిశ్చయము. 

ఏ (ప్రభువు నాస్టానిలోనై న పవేశము నార్జించుటకు ముందు తత్సం 

బద్ధులతో సారస్వత సంబంధము నేర్పజుచుకొనుట శ్రీనా ధునకొక పరిపాటియై 

నట్టులు గన్పట్టును. ఆక్రమముననే విజయనగర సా|మాజ్య సంబద్ధుడెన వల్లభా 
మాత్యునితో నిట్టి సారస్వత బాంధవ్య మేర్చడి యుండునని నా యూహ. పెద్ద 

కోమటి వేముని 'యాస్థానిలో విద్యాధికారి కాదలచిననాడు తన్మంత్రియగు మామిడీ 
సింగన తోడను, వీరభద్రారెడ్డి యాస్థానిలో విద్వాంసుడు కాదలచిననాడు 

తన్మం|తియగు బెండపూడి అన్నామాత్యుని తోడను సారస్యత సంబంధ మేర్ప 

లుచుకొనుటయు, తన్యూలమున దనయాశయమును సఫలము గావించుకొను 

టయు దీనికి సమర్థకములు.”16 

(శ్రీ టేకుమళ్ళ ఆచ్యుత రావుగారి యభిప్రాయము : 

“వల్బభామాత్యుడు |క్రీడాభిరామమను వీధి నాటకము నాం|ధమున రచిం 

చెను. ఆ [గంథమందలి (ప్రస్తావన పద్యముల వలన దత్కవి గొప్ప పండితు 



శేరి! 

దడొనియు, చక్కవి కవిత్వము చెప్పగలవా వాడనియు తెలియవచ్చుచున్నది. 

కాక బుగ్వేదము కరతలామ౭కముగ పఠించి ఖై రవస్వామి కృపచే సారస్వత 
సిద్ధి యనగా (గ్రంథ క్ష ర్త పతన సే సంప శ్రీని బొందెను. 

ఈ [గంథము రూపకముగాని కేవలము [పబంధముగాదు. రూపకలక్షణ 

ములు సంపూర్ణముగా దీనియందు గాన్పించక పోయినను ఇది వీధీ నాటకముగా 

1గంథక ర్తచే బరిగణింపబడీన 

ఇది హాస్యరస |పధానమైన మద్ర కావ్యముగాని, యన్న తాదర్శముగల 
యు త్తమ కావ్యము గాదు. 

హాస్యరస [పధానమైన ముద నాటకముగా దీని నుపలకించిన యెడల 
మహాకవి శ్రీనాధుడుగాక, శ్రీనాధుని భాషా వేషము గౌంతవజకు ధరింపగల 

మజియొక కవి రచించియుండునని మనకు తోచును...... 

శ్రీనాధుని భాషా ప్రయోగము లీ [గంథమున బుష్కలముగా గౌన్చించు 
చున్నవి గాన నీ (గంథము శ్రీనాధకృతమని కొందటిచే దలంపబడుచున్న 
దనుట వాస్తవము. కొన్ని పద్యములలో శ్రీనాధుని శైలీధోరణియు ద్యోతకమే-= 
అయిన నాకారణమున  శ్రీనాధుడే యీ (గంథమును [వాసెనని శెప్పుట 
మ్మాతము సాహసము. (శ్రీనాధుని బహుముఖ (ప్రఖ్యాత మహితశయ్యా విశేష 
ములు పండిత కవులను వండితంమన న్యమాన కవులను నేకరీతిగా ననుకరణో 

త్సాహ పూరితులజేసె ననుటకు పిన విరన, పెద్దనాది సుప్రసిద్ధ మవోకవలే 
(పబల సాకులు. అట్లుండ సమకాలికుడు బహుళః సహచరుడునగు వల్లభా 

చూత్యుడు కవియళోవాంఛ కలవాడు గాన శ్రీనాధుని వాగ్హహరీ తరంగముల 

మధుర మధు రసమును గడుపార (గోలి తన కావ్యమున నచ్చటచ్చట తదున్మ 
దనసీధువును వెలిగ్రక్కుట యసంభవమా ? బహుళ వ్యా వ్తినొందిన శ్రీనాధుని 
జాతి వార్తారస స్ఫూర్తి యచ్చటచ్చట (గ్రంథము నలంకరించుటచేతనే యా 
కాలపు నాటక పేక్షకులను హాస్య రస నిమగ్నులనుగా జేయగలిగి యుండెనని 

యూహించుట యథార్థమునకు దూరము కాదు. 

పె యంశములను సావధానముగా నరసిన్న వల్ల ర భామాత్యుని కర్తృ 

తము సావించుటకు (పబల సాక్ష్యము గాన్పించుచున్న డి, లాక్షణికుల యుదా 

హృతి 'వల్లిభామాత్యునికి గూడ సాయమిచ్చుచున్నది. శైలి విషయములు 
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(శ్రీనాధుని కర్హృత్వమునకు న్యూనత గలిగించెడు విధముగా దోవీ:=చుచున్న ఏ, 
(గ్రంథమందు విస్పష్టముగా వల్హభుని క ర్రృత్వ ముద్దోషితమై యున్నది. కావుక 
నీ గంథము వల్హ భరాయని కృతమే యని యంగీకరిందుట యేక్కువ న్యాయ 
మని యూపాంచుచున్నాను. వల్ల భరాయడీ [గంథమును దెనిగించ్చి తన 
స్నేహిళుడును కవి సార్వభౌముడు నిగు శ్రీనాధునిచే గొంత సాయము బొంది 
యుండవచ్చును గాని శ్రీనాధుడే యీ (గ్రంథము నా మూల్యాగముగా రచించెనని 
చెప్పుట మ్యాతము కేవలమతిశయో క్రియనియు, నన్యాయమనియు దలంప క 

నాహసించుచున్నాను. "17 

(శీ) ఆర్ముద గారి యభిప్రాయము : 

కి 

లోనో ఒక పెద్ద మజిలీ చేశాడు. బహుకా ఈ రెండు [గామాలలోనూ కొన్నాళ్ళ 
పాటు ఉండి ఉంటాడు. దానికి పెద్ద కారణముంది. తాను. వెళ్ళుతున్నది. పెద్ద 
రాజ్యానికి, అక్కడి వాళ్ళంతా తనకు కొత్త, ఫలించే పరిచయాలు చేసుకుంటే 
తప్ప రాజదర్శనం జరగదు. తన (పతిభను పాండిత్యాన్ని గుర్తించి సరైన 
వాళ్ళకు పరిచయం చేయదగిన స్నేహితుజి సంపావించాలి. ఆ మ్మితుడు విజయ 
నగర సా(మాజ్యంలో మంచి పలుకుబడి కలవాడై వుండాలి. తన రచనలోని 
సౌగసులు కనిపెట్టడానికి వెముగుక వీతిర్రం తెలిసినవాడై వండాలి. అటువంటి 
వ్య క్రి ఆ రోజుల్లో లేకపోలేను. ఆడు వినుకొండ వల భరాయడ. సర్ ఆం 

గ 

PR 

ఈ వల్లభరాయడు క్రీడాభిరామం అనే రూపకాన్ని వాన్తున్నాడు. ఇది 
రావిపాటి తిప్పన్న సంజ్య్క్యతంలో (వాసిని | పేమాభిరామం అనే నాటకానికి 
అనుసరణ. సరిగ్గా యీ రూవక రచన జరుగుతున్న ప్పుడే (శ్రీనాధుడు వల్షభ 

యి కలుసుకున్నాడు కాబోలు. వల్లభరాయడు (రాసిన (పతి పద్యాన్నీ 
అతడు సంస్కరించినట్టు కనబడుతుంది, తన పద్యాల నెన్నిటినో ఇందులో 
కలిపాడు. రూపకానికి పస్తావనగా కృతికర్త వంశవర్దన పూ ర్రిగా శ్రినాధుడే 
చేశాడు, రావిపాటి తిప్పన (వాసిన | పేమాభిరామంలొ వ ఇతివృ త్తం ఉందో 
కాని శ్రీనాధుడు తన సిద్ధహ్నస్తంవేసి పూర్తి చేసిన [క్రీడాఖరామంలో తాను 
విన్నపీ, కన్నవీ, అశభవించినవీ, అనందించినవీ అన్ని ఓరుగల్లు నగరంలో 
కేందీకరించాడు. |క్రీడాఖిరామానికి ఓరుగల్లు కిథారంగం. ఈతెనుగు నగరంలో 
ఒకనాడు సంచరించిన ఇద్దరు మికుల అనుభవాలే ఈ రూపకంగా రూపొందిం 

న్ 
లెల్రై 
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నశుసరించిరో మాతృకను _బరిళోధించి చెప్పువజకు వల్లభరుడు 

(శ్రీనాధుని కావ్యము లందలి పద్య, పద్యచరణ, భావములను స 

హింజెనో లేక శ్రీనాధుడే మాతృక నెజింగి యుండిగాని, వల్లి భరాయ కృత 
[కీడాభిరామమును చూచి యుండిగానీ, తన కావ్యముల నట్టి సంకలనము నొనర్చి 

యుండెనో నిర్ణయించుట కష్టము. ఈ రెండు కృతులు ఆం(ధుల యదృష్ట 

వశమున లభించునంత దనుక, నిట్టి వాదములు నెలకొల్పి విమర్శనములు 

పెంపొందించుట విద్వన్మణుల ధర్మముకాదు, |క్రీడాభిరామమును “శ్రీనాధుని 
వీధి నాటకము (ప్రబంధము, వల్హభరాయ కృతిగా విరచితము" అనియు, 

ఆచ్చాదన పతముపై “శ్రీనాధుని |క్రీడాభిరామమనియు' [శీ వేటూరి [పళాకర 
కాన్ర్రిగారి కుమారులు అనందమూరర్తి గారు తృతీయ ముదణమును వెల్యరిం 

చిరి. శ్రీనాధుని కృతమేయను నిర్వచనము వివాదాన్పదమై యుండగా అట్టి 

[పచురణము సంభావ్యము కాదు. శృంగార వర్ణనము లతివేగముగ కాముక 

(కీడలు వర్ణించునవిగా సంస్కృత సావాతీ సాంయ్యాతికులై న మహాకవులు 
భాణములను, [పహసనములను, గీర్వాణభాషలో (వాసీయున్నారు. అట్టి కావ్య 

ములు దేశ భాషలలో రచింపబడక పోవుటచే పండితులకే కాని పామరుల పాల 

బడకుండెను, (తిపురాంతికుని | పేమాభిరామ మట్టిది. దీని పుత్రికలైన [కీడాభి 

రామము దానిని బోలినదే. [శ _పభాకరళాన్త్రి గారు వ్రాసినట్లు ఇది యొక చెడ్డ 
పుస్తకము, ఇట్టి (గంథమును సంస్కృత సాహిత్య సమరాంగణ సవ్యసాచి 

యగు [శీనాధుడాంధ భాషాకృతిగా వెలయించి, దానికి వల్ల భరాయని పేరిడె 
ననుట యతని [పొఢ సాహిత్యమునకు, పౌరుష [పభావమునకు, అజిహ్మ 
స్వాతం్యతమునకు వెలిగాక. మరియొండుగాదు. |క్రీడాభిరామములోని శృంగార 
మంతయు శృంగారకవియగు (త్రిపురాంతకుని కృత మేయెయుండును, ఇయ్యది 
అమూలాగముగ వర్ణిభరాయ కృతమేయై యుండును. ”19 

శ్రీ బి. వి. సింగరాచార్యగారి యభిప్రాయము : 

కొన్ని భావాలు, పద బంధాలు, పద్యపాదాలు భావవిన్యాసాలు కొన్ని 
పద్యాలుకూడా భిన్న కవులలో కనిపించడం మన తెలుగు కవితకు కొ తకాదు. 
స్వతం|త్ర కావ్య పద్ధతికి ఒరవడి పెట్టిన ఆంధకవితాపితామహుడే శీనాధాది 
తత్పూర్వ కవుల సదబంధథాలను భావాలను పద్య విన్యాసాలను విశేషంగా మను 
చర్మితలో వాడుకొన్నాడు. (శ్రీనాథకవిసార్వఖౌముడు కూడా తత్పూర్వు కవుల, 
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ముఖ్యంగా woe వ భావాలను పద బంధాలను, పద్య పాదాలను 

విశేషంగా వాడుకొన్నాడ పండితులందరికీ సుపరిచితం. మరి ఇదే కార 

ణంతో మరేసాక్ష్యం ప. డా |కిడాభీరామం శ్రీనాధ రచన ఆని నిర్ణయ ౦ 

చేస్తాం ఆనడం సాహసం, శీనాధుకు త న కావ్యాలలో ఎక్కడా వాడని తత్సమ 

దేశ్యపదాలు, పదబంధాలు, నుడికారపు టొడుపులు, |క్రీశాభిరామంలో విశే 

షంగా కన్పిస్తున్నాయి. ఇవి శబ్ద రత్నాకరంలోకి ఎక్కలేదు, [కీడాభిరామ 

కర్తకు పూర్యులెవరూ ఈ (పయోగాలు చేసి వుండక పోవడమూ, బహుజనపల్లి 

సీతారామాచార్యులవారు ఆ నిఘంటువు సంకలనంచేసే నాటికి |కీడాభిరామం 

బయట పడక పోవటమూ ఇందుకు కారణాలు. ఆ ళజ్టాలను ఏరి పెట్టుకున్నాను. 

నిజానికి ఇది శ్రీనాధ క ర్భృకం కాదనడానికి ఈ ఒక్క. సాత్యుం చాలు.”20 

జారి యభిి థి పాయము నందలి సారాంశమిది. 

1. కీడాఫిరామక ర్త వల్బభామాత్యుడు, ఆంతకు పూరకకవు లెవరును వాడని 

తెలుగు పలుకుబడులతో తన తరువాతి కవులను [(పథావితులను చేసిన పదభావ 

విన్యాసాలతో అతి స్వతం_త పద్ధతిలో పేమాభిరామ రూపకమను తెనిగించిన 
(పొఢ కషి, 

2, శ్రీనాధుని పద్య పాద భావ బంధాలు అనేకము _ [కీడాఖెరామనులో 

హాస్యానుకరణ (P100౪) రచనా విధానములో వచ్చిచేరినవి, 

త. శ్రీనాధ కవిసార్యభౌమునికి సమకాలికుడై, ఆయన కన్న చిన్నవాడైన 

వల్లభరాయడు శ్రీనాధ సాహిత్య స్యభావాలకు మనో జ్ఞవ్యంగ్యానురూపచితము 

(Caricature) గా (క్రీడాభిరామ నాయకుడైన గోవిందశర్మ పాతను 
మలచినాడు. 

4, (గ్రీనాధ పయోగాలు కావని చెప్పదగినవి పుష్కలముగా కనిపించుచున్న 
ఈ కావ్యము |శ్రీనాధకృతమనుట పొసగని మాట. 

ర్, క్రీడాభిరామము తెలుగు సాహిత్యములో అరకాన్ విలక్షణ |పౌఢ 
శృంగార కావ్యము (పుట 521) 

వెని క్రీడాభీరానమ కర్రత్వ విషయమై వివిధ పండితులు వెల్లడించిన 
అభ్మిపాయములు తెల్పబడినవి. ఈ (గంథము వల్లభా మాత్యకృత మె యని 

పలువు రంగీకరించియున్నారు. కీడాభిరామము వల్ల భామాత్య కృత మే యమ 

(24) 
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టకు |పబల (గంథస్థ (పమాణమున్నది, కాని వల్లభామాత్యుడు రచింపగా 

గ్రీనాధుడాతని రచనమును సంస్కరించియు, స్వయముగ కొంత రచించియు, 
తన పద్యములను కొన్నిటినందు చేర్చియు ఆతనికి కావ్య రచనమునం దాద్యం 

తము మిక్కిలిగ తోడ్పడెననుట సమంజసము. ఈ (కింది అంశములు గమ 

నింపదగినవి, 

1. క్రీడాభిరామము రూపకానువాదము. ఆ-(ధమ.న రూపకానువాదము 

(పసిద్ధము కాదు కావ్యానువాదమును చేపట్టి ఆందు ఆరితేరి (పసిద్దిగాంచిన 
శ్రీనాధుడు రూపకానువాదమునకు స్వయముగ పూనకొనడు సంస్కృత పేమాభి 

రామమును తెనుగు చేయవలెనను తలంపు వల్ల భామాత్యునిదే, దానికి రెండు 
కారణములు కలవు. 

1. శతిపురాంతకునితో ఆతనికి గల సాన్నిహిత్యము, (పేమాభిరామక ర్త 

యగు (త్రిపురాంతక నివాసి. [తిపురాంతక మహోడేవర భ క్షుడు. ఈతదు రచిం 

చిన తిపురాంత కోదాహరణములో [తిపూూంతక దేవుడు గాంధపతీ తీర వాను 
డని చెప్పబడియున్నది. 

ఊఉ. ఆజడియాస నీరస ధరాధిప లోకము రిండ్లు వాకిఖుల్ 
దూజుట మాని |శ్రీనగము తూరుపు వాకిలిజొచ్చి పాపముల్ 

నీటుగ (జేసి గంధవతి సీటను (గుంకి మనంబులోని చి 
చ్చాజగ(జేయబొప్పు (త్రిపురాంతక దేవునకై గమున్మ్భతుల్, 

“తివురాంతకములోని (శ్రీ. శ. 1252 _ 1258 సంవత్సరము నందలి 
కాకతి గణపతి దేవుని శాననములో త్రిపురాంతక దేవర గంధక తీనలిల క్రీడా 

రసికుడని చెప్పబడినది. (త్రిపురాంతకమునకు తూర్పున (ప్రవహించు గుండేటు 

లేక గుండ్రేలు గంధవతీ నామముతో వెలయు చుండును.” £! 

వల్సభామాత్యుని తండి శేరు తీిపురారి. ఇతడును తిపురాంతక మహో 

దేవర పాద భక్తుడు. వినుకొండ దుర్గాధ్యముడు. ఇతడిట్లు కీ ర్తింపబడెను. 

ఉ. గంధవతీ [పతీర పుర ఘస్మర పాదబిస పసూన పు 

పృంధయ చక్రవర్తి, పత పర్వత దుర్గ మహాప్రధాన రా 
గ్గంధ గజం౦బు తిప్పన,.,,..(20 (క్రీడా 
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(తిపురాంతక కవి వల్పభామాత్యుని తం[డియగు (తిపురారి కాలము నాటిక్తి 

మదన విజయు.అందికా శతకము పేమాభీరామము మున్నగు కృతులురచిం ది 

పసిద్దుడెయుండును. స్వయముగ కవియైన వల్చభునికి తిప్పన క వీం(దునిపై అఖి 
మాన మేర్చడి యుండును. ఆ అభిమానమున ఆతడు (పేమాభిరామమును 

తెనుగు చేయుటకు పూనుకొని యుండును. వల్ల భామాత్యుడు ఆధికారము నెజ 

పిన మోపూరు బైరవస్వామి వెలసిన క్షేతము. ఆట ఏటేట ఉత్సవములు జరుగు 
చుండెడివి, అందు పెక్కు. నాటక ములు |పయోగింపబడెడివి, రసికుడును, 

ఉత్సాహవంతుడును, కవిత్వము చెప్పగలవాడును నైన వల్లభుడు, అట్టి ఉత్స 

వములలో |పదర్శింప జేయుటకై [కీడాభరామ రచనము నకు పూనుకొని 
యుండును, 

2, ఇందలి శైలి (శ్రీనాధుని శయ్యా సౌభ్రాగ్యమును వుణికి పుచ్చుకొన్నడి, 

[శీనాధుఫ అనుకరింపబూనిన వల్దభామాత్యుడే ఈ [గంథము శాద్య౦తమిట్లు 

రచించెననుట పొసగదు. ఏలన అనుకరణమున మూల కవిత్వపు భాయ గోచ 
రింప గలదే కాని, అది యధాతథముగనళ్లే యుండదు ఇంకను కవి ఒకానొక 

సందర్శము నందై నను తన స్వాతం_త్యమును (పకటించును. శ్రీనాధుని శయ్యా 

సౌభాగ్యము సులభముగ మటియొకనికి అబ్బునటువంటిదికాదు. కావున ,క్రీడాఖి 
రామ రచనలో _పత్యత్షముగను, పరోక్షముగను కూడ శ్రీనాధుని |పవేళ 

మున్నది. ఇందు గ్రీనాధుడు కవికి నయముగ రచించి ఇచ్చిన పద్యములు 

కొన్ని, చేర్చిన పద్యములు కొన్ని, వల్పభామాత్యుడు రచింపగా [వ్రాసిన క్లే యుంచి 
సరిదిద్దినవి కొన్ని-ఇట్టి వాని యందే (శ్రీనాధుని కవితా ముద్ర కొంత లోపించిన 
లోపించి యుండును. 

8. కీడాభిరామము ఆం|[ధము నందలి ఇతర కావ్యములకంటె విలక్షణ 

మైనది. ఇందు పెక్కు చాటువులు వచ్చి చేరినవి. మటికొన్ని చాటువులవలె 
లోకమున వ్యా ప్పములై నవి, ఈ కావ్యమున కనవచ్చు కొన్ని పత్యేక పద 

బంధముల కిదియు నొక కారణమై యుండును. ఇందు కథతో సంబంధములేని 

పద్యములు కూడ కానవచ్చును. 

4. వల్పభామాత్యుడు కవిగా ఇంతకు మున్ను కొన్ని చాటువులను మా[తము 

చెప్పెను. [గంథ రచన కాతని కిదియే మొదలు, ఇంకను ఆతని వంళముశం దితడే 

(ప్రథమ కవి. ఈ కవిత్వము అతనికి వంశ పారంపర్య లబ్బము కాదు. కావుననే 
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తాను రచించిన [కీడాఖిరామమును చి త్రగింప వలసినదిగా శ్రీనాధుని కఠ 

ముల కందించినాడు అంత దానిని శ్రీనాధుడు సంపూర్ణ స్వాశం త్యమతో తీర్చి 

దిద్ది సమ్మగ రూపమును కల్పించి యిచ్చెను, అసంఖ్యాకములగు చాటువులను 

చెప్పిన |శ్రీనాధున కిది యొక లెక్కలోనిది కాదు. కావుననే అతడు ఆశుధారగా 
పెక్కు. పద్యములనుచెవ్పీ ఇందు చేర్చెను. శ్రీనాధుడు ఆశించినది వల్లభా 

మాత్యుని సాయమే కాని రూపక కర్పృత్వము కాదు. అతడు ఏతత్కృతికి 

వల్ల భామాత్యునే కర్తగా నిర్ణయించెను. 

క్రీడాభిరామము నందలి (శ్రీనాధ కవిత : 

1; క్రీడాభిరామము నందలి కృత్యాద్యంత పద్యములు శీ సాధక్కతములే 

యని [శీ పభాకరళాన్తి గారితోపాటు [శీ బండారు తమ్మయ్య గారు; శ్రీ చిలు 

కూరి పాపయ్యళాన్త్రి గారు (వీరి మతమున క్రీడాభిరామము నందలి మొదటి 

పద్యము నల్ల భామాత్యునిది, ఆటుపై 82వ పద్యము తుదవరకు గల వల్లభా 

మాత్యుని వంశవర్ణనాత్మక విషయమంతయు (శ్రీనాధ విరచితము. ఇటులనే 

భరత వాక్యమనదగిన “ముదమున నులి నాటి వుర మోహనశైైలో" ఇత్యాది 
పద్యము రచించినది శ్రీనాధుడే) ఆంగీకరించిరి. కాని వీరి అభి,పాయమును 

'చేకుమళ్ళ అచ్యుతరావు గారిట్లు విమర్శి=ఓిరి. 

“వల్ల భొమాతు;డె యీ [గంథమును వాసిన ఎడల నిట్లు తన్ను దా 

బొగడికొని యొండునా యని యాక్షేపింపబడినది. ఈ యాకేపజకు రెందు 

సమాధానములు 1. ఈ |గంథము వీథి నాటకముగా నుండునట్లు |వాయబడినది- 

[కియా ఫలితములో (బత్యేక నాటక ము కాక (పత్యేక (పబంధము కాక యుభయ 

లక్షణ మి[శితమైన యొక సంకర (గంథమైనను, ఆం[ధ భాష యందలి నాటక 
రచనములలో నిడియే కేవలము [పథమ ప్రయత్నముగాన ఆందలి నాటకలక్షణ 

లోపములు తద్వస్తు నిర్దేశమునకు గొజంత కలిగింప గూడదు. కాన కృతిక ర్త 
_స్థవము నాటక (పస్తావనయందు సూ[తధారుడు చెప్పినటులుగా సూహింపవలసి 

యున్నది. సూూతధారుని ద్యారా యెంతెంత విపులముగానుు విపరీతముగాను 

నాటక కర్తలు తమ్ము తాము గొండాడుకొని యుండిరో మన సంప్కృృతనాటక 
ముల జదివిన దెల్బమగును. ఈ వల్హభరాయని కాలములోనే యోగానంద 

(పవాసనకర్తయగు అరుణగిరి నాధుడు తన్నదానెంత పొగడుకొనెనోచూడుడు. 
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కాబట్టి యాత్మ స్టవ మను చితమని క_రృృత్వుము వల్ల భామాత్యుని నుండి తప్పిం 

చుట యసంగతము. 

"వల్పభామాత్యుడే యీ (గంథమను రచించి యుండని యెడల సూత 

ధారు డతని కవితాస్వారస్యమును, భాషా వై దుష్యమును గుజి.చి కడుంగడు 
న్యుక్పేకించి సం_స్థవించుట యసందర్భముగాన్కు నసమంజసముగాను నుండును 
ఈ [గ్రంథమును వల్లభామాత్యుడే ప్రత్యేకముగా రచించెనని విస్పష్టముగా 
సూత ధారుడు | పేవకులకు చెప్పుచున్నాడు. కనుక ఈతని కవిత్వమును గుటిం 

చియుు వాక్సౌఢిమను గుజించియు నవిశేషముగ నుగ్గడింప వలసి వచ్చినది. 

ఇట్టి ముఖ్య విషయిమును శ్రీ _పభాకరళాత్త్రి గాయి నరసించిరని తెల్పుటకు 

విచారముగా నున్న డి, 

ఇళ్లే భరత వాక్యమును గుణించి, 

“ఈ వీథి నాటకమునకు భరతవాక్యమని చెప్పదగిన కృత్యంత పగ్య 

ములో 'మోపూరి భై రవస్వామి యీ కవీంద్ర కాంక్షిత 'తిదళమహీరుహమైన 
వలిభరాయని (బోచు గాతివని చెప్పబడినది, ఈ పద్యమును వల్చభరాయడే 
(వాసీన యెడల తుమ్ముకొని తానే శతాయవనుకొన్నట్టుండునని [4 | సభాకర 
శాన్ర్రీ గారాక్షేపించిరి. అయితే వల్టభరాయ డా పద్యమును |పొయని యెడల 

శ్రీనాధుడు (వ్రాసెనని చెప్పుటకు హేతువున్నదాయని విచారింప దగినది. ఏ 
నాటకమందై నను భరత వాక్యమందు కృతిభర్తను గుజీంచి (వాయుట శాస్త్ర 

సమ్మతము గాని, సంప్రదాయ (పసిద్ధముగాని యి యుండెనా యను విషయ 

మును గుణించి యాలోచించుటకు శ్రీ శాగ్రిగారే ముఖ్యొర్లులు. ఈ విషయమును 

గుణించి నే ననేక పండితుల యభిప్రాయములను గనుగొంటిని. ఎవ్వరై నను 

ఇది శాస్త్ర సమ్మతము గావనియు ఆవరణలోనే నను లేదనియు జెప్పినవారే- 

ఆట్టయినచో మహాపండితుడగు శ్రీనాధుడీ యశాస్ర్రీయమైన (వాత (వాసి 
యుండెనా యని సంకయింప వలసి యున్నది. ఆశా గ్రీయమైన పని చేయుటకు 
(శ్రీనాధుడు తగి యుండేనా, వల్లభరాయడు తగియుండెనా యను విషయము 

పండితులచే చర్పనీయము.”'*2 

శ్రీ అచ్యుతరావు గారు నడివినట్టు వీధి నాటక లకీణములిను [పబంధ 

లక్షణములను ఆంటిని సంతదించుకొనిన డ్రీడాధిరామమున సూత్రధారో కీగా 

కృతికర్త [ప్రశంస యుండుట యుచితమే కాని ఈ కావ్యమునకు సూత ధార 
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పదవిని శ్రీనాధుడే నిర్వహించెను. అతడు వల్దభుడ రచించిన కావ్య భాగమును 

చూచెను. కవిని గూర్చి (పళంసాపూర్వకములగు పద్యములతో కూడిన కృత్యా 

దిని తాను రచించెను. భరత వాకము 3 కృ రను గుణీంచి వాయుట 

శాస్త్ర సమ్మతము కాదని వారు తెల్చిరి. ఈ కావ్యమునకు కృతి భర్త యను 

వారెవ్వరును లేరు. శ్రీనాధుడు వల్లభరాయనికే కృతి కర్హ్భత్వము నారోపిం 

చెను. అంతే. కృత్యాది కృృత్య౦త పద్యములు శ్రీనాధ కృాతములనుటకు నందే 

హింప బని లేదు. 

౨. శ్రీనాధుడు నూనూగు మీసాల నూత్నయొవనమున కాలివాహన గాథా 
స ప్తశతిని ఆనువదించినట్లు చెప్పుకొనెను. ఈ గాథలు |పాకృతమున వాొలునిచే 

రచింపబడెను. ఈ అను వాదము నష్ట మైనది. మూల పాకృతమున (గంథము 

సవ్యాఖ్యానము అభించుచున్నది. [కీడాభిరామము నందుగల ఈ [కింది పద్యములు 

గాథాస_ప్పశతి యందలి గాథలకు ఆనువాదములై యొప్పుచున్నవి. వాని 

పాకృత మూలము సంస్కృృతచ్చాయ, అనువాదము ఇట్లున్నవి. 

1, మూల గాథ 

వికి. ఇఇ మాహమాస మ్మితామరో పా ఇడింప ఇవేణ 

ణిద్దూమ ముమ్మురవ్వి ఆ సామలి యధణో కిడిచ్చన్లో. 

ఛాయ 

వి(క్రీణితే మాఘ మాసే పామరః పావరణం బలీవర్దేన 

నిరూమముర్మురనిభౌ క్యామల్యాః _స్తనౌ సశ్యన్ (8-58) 
మాఘ మాసంబు పులి వలె మలయు చుండ; 

బచ్చడం బమ్ము కొన్నాడు పసరమునకు 

ముదిత చన్నులు పొగలేని ముర్ముర ములు 

చలికి నొరగోయ కేలుండు 'పెరికుండు ? (క్రీడా. 262) 

2. మూల గాథ 

ముంయూవాొ ఊత్తణి Se ఘరమ్మి రో ఊణ ణీ సహాణి సజ్జమ్ 

దావే ఇవగ అవఇఅం = విజ్ఞజ్లో ఓ జలహరాణం 

ఛాయ : 

రుంరూ వాతో త్తృణిలే రా గృహేరుదిత్వా నిస్సహ నిషణ్జామ్ 
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దర్శయ తీవ గతపతికాం = నిద్యుదుద్యోతో జలధరాణామ్ (4-15) 

పటు యుందూ పవనో_తృణాలయములో ఖభ్యద్రంబునం బట్టి కం 

కటిపై ముచ్చ ముడింగి నిర్భర వియోగ గ్లాని ోషించి యె 
క్కటి న్నిదించుచునున్న పాంధ వనితన్ గర్జావచ:ః _పౌఢిమన్ 

తటిదుద్యోతము చూపు నట్టనడురే ధారాధర (శేణికిన్ (క. 60) 

ఇందు (శ్రీనాధుని అనువాద పద్ధతి ద్యోతకమగుచున్నది. “మూలమున 

నిరూమముర్ముర నిఖౌ శ్యామల్యాః ననా పశ్యన్ అని యున్న దానికి “ముదిత 

చన్నులు పొగలేని ముర్మురములు, చలికి నొరగోయ కేలుండు 'ెరికుండు” 

అనునది శ్రీనాధుని స్వేచ్చానువాదము. రెండవ దానిలో 'రుదిత్వా, నిస్స్పహని 
షణ్డామ్” ఆను పదములను “భదంబునం బట్టి కంకటివై. ముచ్చముడింగి 

నిర్భర వియోగ గ్లాని ళోషించి యెక్కటి నిదించుచునున్న' ఆనునది శ్రీనాధుని 
విపులీకర ణము, సప్తశతి ననువదించెనను విషయము (పభ్యాతము. కనుక 

(క్రీడాభిరామము నందలి పై రెండు పద్యములు శ్రీనాధుని వే, 

శ్రీనాడడు “పలనాటి వీర చళితి ను ద్విపద (పబంధముగా రచించెను. 

క్రీడాభిరామమున ద్విసద పలనాటి వీరగాథ |పశంస గలదు, ఈ క్రింది 

పద్యమున 

మ. |దుత తాళంబున వీర గుంఫితక ధుం ధుం కిటాత్కార సం 
గతి వాయింపుచు, నాంతరాళిక యతి [గామాభిరామంబుగా 

యతి గూడన్ ద్విపద |పబంధమున వీరాసీకముం బాడెనొ 

క్కుతె [సత్యక్షరముం  గుమారకులు ఫీట్కా-రంబునం డూలగన్ 

(116) 

అట్టి అభినయమే కాక తత్క_థా విశేషము కూడ మీక్కుటముగకలదు. 

శ్రీనాధుడు తనకు ఆ గాథ యందుగల ఆదరమున దానినిట చేర్చి యుండును, 
కీ. ీవీ. మి సింగరాబార్యగారు, క్రీడాభిరామము గందుగల కొన్ని విశిష్ట 
పదములను సేకరించి అవి [శ్రీనాధుని ఇతర గంథము లందెచటను కానరా 
వనియు, ,కీడాభిరామమ్ము శ్రీనాధ కర్భృకము కాదనుట కిది యొక (ప్రబం 

సాక్షమనియు నుడివియున్నారు ఆ పదములివి, ములికినాడు (11-102) సంది 
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(45) కైరాజు (17) మాచకమ్మ (214) జజిగొన్న (42) లుంగ (9) 

ఇరుచంబడు (45) తోపురెంటము (46) |మాగిలి (51) వలతీరు (58) ధర్మ 

దార (54) టేపాడి (5%) త _స్తరించు (62) పదనిచ్చి (68) కటకారుడ 

(61) పటితాశించు (5) సజ్జికము (రిలి) నిర్మాసము (81) అప్పసము (౯6) 

నోవు (88) దిచ్చరించు 95) బలితము (101) విజ్ఞోడువడు (101) మొర 
వంక(101)గనప (112)ఆలువరి (1165) జనపవెద్దలు (119) తిక్క-టి। 225) 
గవడవేరు(! 28) పుట్ట(బాప (129) జనంగమ (18 సరంపిల్డు(147) బాడు కేడం 
(159) బరిపోతు ( 68) ఎఆలుంగవయ్యదవె (180) పుల్లసిలిన (208) నల్ల 
(226) ఆస్కందము (281) రోవట్టు (24) 'పైరికుడు (262) దొరసెము 

(288) సాధారణము గా కవి అనువాడు కావ్యమునందలి స-దర్భమునకు ఆను 

కూలమగు పదజాలమును [పయోగించునే కాని తనకు తెలిసిన పదముల నన్నిం 
టిని సందర్భుహీనముగా చొప్పించడు. పె నుదాహరించిన పదములలో “ములికి 

నాడు” ఇత్యాదులు శ్రీనాధుడు ఇతర (గంథములందు (పయోగించుటకు ఆవ 

కాళము లేక పోయి యుండవన్సును. మణియు శ్రీనాధుడు తన (గంథములలో 

వాడినపదములు సెక్కు. |కీడాభిరామముననే కాక యితరకవుల గంథము 
లందును కనవచ్చుచున్నవి కదా? ఆంత మాతముచే ఆ గంథము లన్నియు 

తత్కతమలేయనుట యుక్తముగా నుండునా ? అందుచే పై పదములను 
శ్రీనాధుడితర |గంథములందు వాడి యాండమియే (యాతనికి [కీడాభిరామముతో 

సంబంధము లేదనుటకు (ప్రబల కారణము గాజాలదు. 

[క్రీడా ఖిరామమున శ్రీరాధుని పదములే కాక పద్య భావ సామ్యములు 

కూడ పెక్కు. కనవచ్చును. 

తే, గార్ల సిద్ధాంత మత ముషః కాల కలన 

శకున మూనుట యది బృహస్పతి మతంబు 

వ్యాస మతము మనః (పసాదాతిశయము 

వ్మిపజన వాక్య మరయంగ విష్ణు మతము [16] 

తే. గార సిద్ధాంత మత ముషః కొల కలన 

శకున మూనుట యది బృహస్పతి మతంబు 

వృిపజన వాక్య మరయంగ విమ మతము 

సర్వ సిద్ధాంత మభిజిత్తు సమ్మతంబు. 
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అని ఫీమఖండ మున వాశసాది మహర్షుల దక్షిణ కాశీనగర [పవేళ సందర్భ 

మున శుభ మహూ ర్తములను గూర్చి చెప్పిన పద్యమునందలి మూడు పాద 

ములు [(కీడాభిరామమున చేర్రినవి, ఇట్లు (శీనాధుని పద్యమే కొలది మార్పులతో 

కీడా భిరామమునే (సయు క్రమయ్యును ఇట దానిని | పయోగించిన సందర్భము 

వేరుగానున్నది, భీమఖండమున పుర |పవేశమును గావింపదలచినది వ్యాసాది 
మహర్షులు; ఇట ధూ ర్రవిటులు. ఆదట దక్షీణకాశి, ఫీ మేళర స్వామి దర్శనము 

లత్ష్యములు. ఇట లక్ష్యము వేశ్యా సంగమము. ఆందుచే వల్హభరాయడు [శీనాధుని 

పె పద్యమును వ్యంగ్యానుకరణము గా రచించి యుండుననియు అంతటి పవి[త 

సన్నివేశమున చెప్పిన పద్యమును |శ్రీనాధు డిటువంటిసందర్భమున మరల వాడి 

పరిహాస భాజనము గావించు నని తలంచుట భావ్యము కాదనియు సింగరాచార్య 

గారి యభిిపాయము.”*£ికి 

ఇట (శ్రీనాధుడు పధానముగా |వస్తావింప దలచినది కుభముహూ ర్రము 

లను గుజించి కావున ఇట్టి సందర్భమునకు తగియున్న భీమఖండము నందలి 

పూర్వోక్త పద్యమును ఇట (పవేశపెట్టుటలో నాళ్చర్యము లేదు. అట్లే “అచ్చ 

వెన్నెల చాయ సవఘశింపగ(జాలు సిద్ధంపు వెలిపట్టు చేల గట్టి అనునది 

శృంగార నైషధమున సరస్వతీదేవి నలునికి చింతామణీ మంతముపదేశించి 

ఆ మంత సిద్ధుడు తన్ను తలచుకొన్నప్పుడు తా నతని కేవిధముగా దర్శన 

మిచ్చునో వివరించు ఘట్టములోనిది. ఈ పవిత్ర వర్ణనము అక్కల ఆరాధనలో 

నాట్య మొనరించు ఒక బాలికను గూర్చి 

'సిద్దంపు వెలివట్టు చేల తూలిన యప్ట్ర 

తొడల మించులు వెలి దొంగలింపి [187 | 

అని అసభ్యముగ వర్ణించు పట్ల కనిపించుచున్నది. 

గన్నేరు పూంజాయ గను పట్టు జిలుగైన 
సలిల కాషాయ వస్త్రంబు గట్టి శృం.నైం (8. 118) 

అను పూజాగృహమునకు వెడలు నిషధేశుని వర్ణన వేళ్యాసంగమార్భియై వెడలు 

గోవింద శర్మను 

(25) 
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గన్నేరు బూ(జాయ కరనొప్పు నీర్కావి 

మడుగు దోవతి పింజె విడిచి కట్టి (ప. 42) 

అని వర్ణించు చోట గోచరించు చున్నది. 

గొజ్జంగి పూనీరు కులికి మేదించిన 

గంగమట్టి లలా టకమున( దీర్చి 

ఆని కాశీఖండమున (8-11) లో విమ సారూప్య మొందిన భక్తుని వర్ణన 
లోని పాదము, 

“గొజ్జంగి పూనసీరు కులికి మేదించిన 

కమ్మ కస్తురి మేనయణగలయ నలది” 

అని పై గోవింద శర్మను వర్షించు చోటనే (పయోగింపబడినది, అత్ర 

కనటువోం దెలినీటంగడిగి యీటార్చిన 

సలిల కాషాయ వల్క లము గట్టి (హర.వి. ర 111) 

ఆని అరునుడుమాధ్నాహ్నిక శివార్చనకై సన్నద్దు డగుచున్న సందర్భములోని 
పదబంధ్ములు 

కసటు వోవగ.( దోమి కడిగి బోరగిలంగ౪ 

బెట్టిన తా!మపు బిందె వోలె” (80) 

అని నుసుర భే త్తను మందు వాడిన వెంటనే తరుణీ మర్మాంగ శోభను 
వెల్పడించుటకు వాడబడినది. ఇట్లు శ్రీనాధుడు ఉ_త్తమమగు స్థానములలో వాడిన 

పద బంధాలను తద్య్యతిరేక సందర్భములలో వల్లభుడు వాడెోనని థ్రీ సింగతా 

చార్య గారు [వాసి యుండిరి. 24 

ఈ వాదము నిలువదు, ఆంధ వాజ్మయమున సమకాలిక కవిని భక్తి 

వూర్యకముగ అనుకరించి ఆకతనిపై గల గౌరవభావమును వెల్లడించుకొను 

ఆచారమే తప్ప హాస్యానుగతముగ వ్యంగ్యముగ అనుకరించు సంప్రదాయము 

లేదు. ఆనాటి కవులలో హాస్య దృష్టియే ఎక్కువగా లేదని చెప్పవచ్చును. 

శ్రీనాధుడు ఉదా త్తములలున పూర్వోక్త పద్య భాగముల నిందు చొప్నించె 

ననుటకు మరియే కారణమును లేదు. ఈ [గంథ స్వభావమే అట్టిది. శ్రీనాధుడు 
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రచించిన ఇతర కావ్యము లన్నియు నుదాత్తములై ఒప్పుచున్నవి. ఇక (కీడాభీ 

రామ మనుదాత్త కావ్యమే అయినను దానికి తోడ్పడుచున్న శ్రీనాధుడు అందలి 

సందర్భములకు తగినట్లు పై పద్య భాగములను కూర్చి యుండును. 

(శ్రీనాధుని ఇతర [(గంథములలోని పద బంధములను ఈ కావ్యమున కన 

వచ్చునట్టి వానిని శ్రీ వేటూరి వారు సమ్మగముగ ఉదాహరించి యున్నారు, 265 

భాం [పాలేయాపాత సం|పదీ ప్ప కిరణ పీడ దర్కో_ సల 

జ్యాలాజాల జటాల జొంగల తటీ వాచాల కోయవ్షియై. (హర.?=-100) 

శా* |వాలెన్ దిక్కుల భాను భావ్యతికర (వక్రీడ దర్కో పల 

జ్వాలా జాల జటాల జొంగల తటీ వాచాలకోయమ్షులె (కీ, 163) 

శ్రీనాధుడు “పాణింధమంి బను పదమును పెక్కు. మార్లుపయోగించును, 

1. కల మధుర వీణాక్యాణపాణింధమంబై భిఖం, 2, 110 
2, గంధసార తుషార పాణింధమంబు 1» le 58 

లి, (పవాహధారా గంధ పాణింధమంబై న కాఖం. వి, 44 

4. నీహార శ్నీరధారా శేణీ పాణింధమంబై న >» తీ, 118 
రీ. నిక్యాసాగ్ని పాణింధ మంబేలా శృం,నై 2. 8౨ 

6. కోదండ నారాచ ధారా పాణింధమంబు »» 8 57 

క్రీడాభిరామమున కూడ వీణాక్వాణ పాణింధమంబై.న - (100) అను 
(యోగము కలదు, 

శ్రీనాధునికి వ్యామగాహ్యపయోధర అను సమాస [పయోగమున పీతి మెండు, 

1. వ్యామ్మగాహ్య కుచంబులంటి యిదెనా పాణంబు రక్షించెదన్ , 

(2.మా, 8-87) 

2. వ్యామ (గ్రాహ్యాసయోధరల్ హవి, 5, ఏలి 

శీ, వ్యామగాహ్య నితంబబింబ కుద సోరాఫీల భ|దాకృలుల్ [క.రా,209 

కోయిలలు కొసరి కూయుట ్రీనాధునకు కడు నింపు గూర్చు వర్ణనము. 

1. కోకిలము పంచమ |[శ్లుతి గొసరినట్టు (కీరా. 101 

2. కొసరి వసంత కాలమున కోయిల [కోల్చినభంగి. కా,ఖం.5. 117 
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శీ, కొసరె నుద్యాన పుంస్కో కిలములు హ,వి. 7. 186 
4, కోయిల పంచమ స్వరము [కోల్చినభంగి (కరా, 177 
ర్. కోకిలం బెప్ట కూయునో కొసరియనుచు, శృం.నై.4. 20 

క్రీడాభిరామము నందలి ఈ క్రింది పద్యములలో స్పష్టమగు శ్రీనాధ 

కవితా తలి ద్యోతక మగుచున్నది. 

ళా, పంచారించిన నీ పయోధరము లాస్ఫాలింతునో లేత బొ 

మ్మంచు౦ గెంజిగురాకు మోవి భ్లిసి ధాత ర్థం బనుష్టింతునో 

నందాస్తోోపనిష [దహస్య పరమ |బహ్మ స్వరూవంబు నీ 

కొంబీదామ పదంబు ముట్టుదునొ యోకర్ణాట తాటంకిసీ. (క -_90 

ణిసిధాత్వర్థ పద పయోగమున శ్రీనాధునికి అభిరుచి మెండు. ఈత డీ పద 

మును నైషధమున “ణిసిధాత్వర్హమను గహింపగదవే సీరేజవ్యతేక్షణా” అని 
వాడియున్నాడు. 

సారాంశ మేమనగా [క్రిడాభిరామనును విషకొండ వల్లభామాత్యుడు 

(వాయ నంకల్ప్చించి దానినొక రీతిలో వాసి యుండగా శ్రీనాధుడు దాని 

యందలి (పతి పదమును పద్యమును తీర్చిదిద్దుటయే కాక దాని కొక సమ్మగ 

రూపమును కల్పించి సంస్క_రించెను. ఇందలి వస్తువు అల్బమైన దయ్యును 

శ్రీనాధుని (ప్రవేశముచే మహనీయ కావ్యత్వమును సంతరించుకొ ని చిరకీ రిని 

బడయుచున్నది, శ్రీకృష్ణ దేవరాయాదులు ఈ (గంథమును చక్కగా చదువుకొని 

ఇందలి మేలి పలుకుబళ్ళను తను [గంథములలో సమకూర్చుకొనిరి, 

క్రీడాభిరామము నందు తెలుగు భాష ఉన్నతిని తెల్పుచున్న ఈ కింది 
పద్యమును 

ఆ. జనని సంస్కృతంబు సకల భాషలకును 

దేశ భాషలందు! దెనుగు లెస్స 
జగ దల్లి కంటె సౌభాగ్య సంపద 

మెచ్చుటాడు బిడ్డ మేలుగాదె (87) 
GG 

కృష్ణదేవరాయలు అముక్త మాల్యదలో 

ఎల్బనృపులు గొలువ నెటుగవే. బాసాడి 

దేశ భాషలందు తెలు(గు లెస్స క) 

అని ఆనుకరించైను, 
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ఇక ముద్దరాజు రామన్న (క్రీ.శ. 1580 - 1660) కాకునూరి అవృకవి 
(కీ.శ. 1656), గణవవరపు వేంకటకవి (క్రీశ, 1676), కూచిమంచి తిమ్మ 
కవి (|క్రీ,శ. 1676) మొదలైన లాక్షణికులకు [క్రీడాభిరామము నందలి పెక్కు 
పద్యములు లక్ష్యములై యువ్పినవి, 

(కీ డాభిరాను వై లకణ్యము 

ఆం|ధ సాపాత్యమున |కీడాభిరామమను నీ కావ్యమొక (వత్యేక స్థానము 

నాక్రమించు చున్నది. అనుదాత్త వస్తుకమయ్యును ఇందలి మహోన్నత కావ్య 

త్వము అజరామరమై నిల్చునట్టిది, ఇక ఈ (కింది రండు అంశములును ఈ 

కావ్యము యొక్క. వైలక్షణ్యమును తెల్పుచున్నవి, 

1. [కీడాభిరామము సంస్కృత రూపకమునకు (శవ్య రూపమగు అను 

కరణమే అయ్యును ఆది మూల వీథ నొటక లక్షణములను కూడ సంతరించుకొని 

ఆంధ రూపక వరిణామ [(కమమునందలి (ప్మపథమ దశను నిరూపించుచున్నది. 

2. ఇందు సమకాలిక సాంఘిక [పజాజీవితము కనులకు కట్టునట్లుగా 

చ్మిత్రింపబడినది. 

క్రీడాభిరామము నందలి కథ : 

కాసల్నాటి ద్విజ_కేష్టుడగు గోవింద మంచన శర్మ, ఏకశిలా నగరము 

నందార్య వాటమున వసించు కామమంజరి యను పునర్భువు నందు బద్దాను 

రాగుండై యుండి కార్యాంతర వ్యాసంగంబున దేశాంతరము వెడలి ఆమెకు విరహ 

వ్యథను కలిగించెను. ఆ సంచారమున గోవింద మంచన శర్మ టిట్టిభ సెట్టి యను 

వైశ్య యువకునితో కలిసి తిరిగి ఓరుగల్లు పుర (ప్రవేశము గావించెను. 
(సత్యూష సమయమున పురమున శేతెంచిన వారిరువురును నగరము నందలి 
పెక్కు. వింతలను, వినోదములను, విశేషములను కాంచుచు రాతికి గంతవ్య 

మును చేరి ఆట కామోత్సవమునకు కడంగిరి. ఏకశిలా నగర వాసియైన మంచన 
శర్మ, తన మ్మితుడగు టిట్టిభ సెట్టికి ఆ పురము నందు వారు చూచిన విశేషము 
లను గూర్చి వివరించి చెప్పుట ఇందలి (ప్రధాన కథ. ఇందు (పసక్తాను 

_పసక్తముగ ఓరుగంటిలోని (పజా జీవితమును గూర్చి కూడ తెలుపబడినది, 
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[క్రీడాభిరామము - నామౌచిత్యము 

మూలనామము| పేమాభిరామము. [ పేమాభిరామమనగా [పేమచే మనో 

హరమె యొప్పు (గంథము, %పేమ' యను శబ్దము ఉదాత్తమగు నర్థమునం 

దుపయోగింపబడును. కాని ఈ వీథి యందు అభివర్డితములై నవి కాముక 

కాముకీ శృంగార చేష్టలు. ఇట్టి ధూర్త _పకృతికములగు చేష్టలు'_పేమ' యను 

పదమున కర్షములు కావు. క్రీడ యనగా వివోరము. స్వైర వర్తనులగు 

కాముక్తీ కాముకులు గావించు విలాస చేష్టలను “కీడి అనుట యుచితము. వారి 

మనఃస్థితికిని, యౌవనాదులకును అనురూపములగు ఈ క్రీడలు సరసులకు అభి 
రామములై యుండును. కావుననే కర్త దీనికి [క్రీడాభిరామమను నామమిడెను, 

(శన్యకావ్య సరణి : 

[క్రీడాభిరామము సంస్కృత రూపకమును [పబోధ చందోదయాదుల 
వలె |పబంధ రూపమున అనుసరించు చున్నది. కాని ఇందు నాటక లక్షణములు 

కూడ గోచరించు చుండుటను బట్టి ఇది యొక విధముగా దృశ్య కావ్య లక్షణము 

లను సంతరించుకొన్న [శవ్య కావ్యమని చెప్పవచ్చును. 

క్రీడాభిరామ కర్త ఏతత్కావ్యమును వీథి నాటకమనియే వ్యవహరించి 
యున్నాడు. ఈ కావ్యము 

తే, 'గణన కెక్కిన దశ రూపకముల యందు 

ఏథి రస భావ భావనా వీథి లెస్స” 

అని రూపక భేదమగు వీథి ప్రళంసతో నారంభమగు చున్నది, తరువాత 
మూల నాటక (పశంసను గావించు సందర్భమున 

తే. అతడెంతటి వాడు? [పేమాభిరామ 

మనగ నెంతటి యది? దాని ననుసరించి 

వీధీ యను రూపకము మది వెజపు లేక 

తిప్పవిభు వల్ణభుండెట్లు తెనుగు చేసె? (84) 

అనుచు తిప్పవిభు వల్లభుండు వీధి రూపకమును తెనుగున రచించినట్లు చెప్ప 
బడినది. ఇక ఆక్వాసాంత గద్య యందు కూడ ఇది వీథి నాటకముగానే పేర్కొన 
బడినది. “వల్లభరాయ |పణ్లీతంబైన (కీడాభిరామంబును వీథి నాటకంబున 



199 

సర్వంబు నేకఃశ్యాసము"' ఆని [వాయ బడినది. ఇచట నాటకము, ఆళ్వాసము అను 

శబ్బములకు వై రుద్ధ్యము కన్పట్టును. ఇచట నున్న ఆకాాసము అను పదము 

ఆంకమనుటకు బదులుగా (వాయబడి యుండును. లేదా ఈ కావ్యము నందు 
గోచరించు (శ్రవ్య కావ్యసరణి ఇట్లు వాయుటకు దోహదము కావించియు డును, 

ఏమైనను కృతి కర్త మాత్రము దీనిని నాటకముగనే పరిగణించెను. పైగా 
(పయు క్రమైెనట్లు కూడ 

క. నటులది దోర సము[దము 
విటులది యోర్లల్లు కవిది వినుకొండ మహా 

వుట ఖేదన మీ (త్రితయము 

నిట(గూర్చెను బహ్మ రసికు లెల్లను మెచ్చన్ 

అని భరతో క్తిగా చెప్పబడిన పద్యము వలన తెలియ వచ్చును, దోరసమ్ముదము 
నుండి మోపూరు భైరవుని తిరునాళ్లలో ఏదైన ఒక నాటకము (పదర్శించుటకు 
నటులేతెంచి యుందురు. వారిచే వల్పభుడును శ్రీనాధుడును ఈ వీధిని ఆడించి 
యుందురు.£26 ఆనాడు ఆం[ధమున నాటక రచనము చేయు నాచారము లేదు, 

(క్రిడా భఖిరామమునకు మున్ను మంచన విద్ధసాలభంజికను కేయూరబాహు చరిత 
మను పేర ఆం్యధమున అనునరించెను. కాని అతడందు మిక్కిలి స్వాతంత్య 

ముతో పలుమార్పులు గావించి దానిని |పబంధ రూపము నొందించెను. కావుననే 
(క్రీడాభిరామము నందు కూడ నాటక లక్ష్షణములై న ఉర్తీపత్యు కులు, ఆకాశ 

భాషితాదులు మున్నగునవి కవి వచనములతో ననుసంధింపబఐడి చంపూ కావ్య 

పద్ధతిని సంతరించకొన్నవి. నటులు దీనిని [పదర్శించినపు డిది నాటకమువలె 
నుండి యున్నను, ఆ నాటకము [(గంథస్థ మగు సరికి శ్రవ్య కావ్యసరణి 
దాల్చినది. 

(క్రీడాభిరామము నందు (శవ్య కావ్య సరణి స్పష్టముగ గోచరించును. 

ఇది కావ్యములకు సాధారణమగు కృతికర్త వంశావతార వర్ణనముతో కూడిన 
కృత్యవతరణికతో నారంభ మైనది. ఇందలి [ప్రస్తావనను సూూతధారు డొక్కుడే 
నిర్వహించును. ఇక మంచన పాత పవేశము 

క గన్నేరు బూ(కాయ కరమొప్ప సీర్కావి 

మడుగు దోవతి వింజె విడిచి కట్టి 
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గొజ్జంగి పూనీరు గులికి మేదించిన 

గంగమట్టి లఅలాటక మున దీర్చి... 

అని [ప్రబం గానుగుణముగ చె మబడిసది, 

ఇక వచనములు “ఆని పరి|క్రమించి, వెలిపాలెంబు కట్టక డపట గటకార 

కుటీర వాటిక (ప్రవేశించి (67) యనుచు నవ్వాడ గడచి యట యుత్తరంబు 
సనునప్పుడు, ముందట నొక యింటి మజుంగున మచ్చెకంటింబొడగని (107) 
అనుచు తద్గ్భృవాంబు నిర్షమించి, పూర్యానుభూతయ గు గాంధర్విి గృహంబు 

రోయువాడు ... సత్కారంబులం బొంది సుఖాసీనుం డై (198) ఇట్లు తట్టు 

వాణీ, పొ ప్టేళ్ళ నాస్కందం బుడిగిమంద నిశ్వాసోచ్చాాసంబులై డిల్లపడి 

మూర్చిల్తిన (281) మున్నగునవియు, [బాహ్మణుడు పూట కూటింటి భోజన 

వివరములు తెల్పిన పిదవ గల “*సంకృతి పూతి మాష కులసాగర శారద 

పూర్ణిమా కురంగాంకుడు ... ఇంకొక మారువత్తమని యేగిరి కార్యభరంబు 
'పెంపునన (171) అను పద్యమును, నాగరికుని నాగ న్యరమును వర్ణించు 

తే. వెడలి, పశ్చిమ దిశ నాల్గు గడియలంత 

(పొద్దుగలుగంగ నడు వీథి. బోయిపోయి 

కేశి సఖుడును దానాలకించి చనియె 

నాగసొరముల [మోత నన్నాగరికుడు (219) 

అను పద్యమును, గద్యములును, కవిచే ఆఖ్యాతము ల్రైనట్టివి, మొత్తము మీద 
క్రీడాభిరామమున ఉ కక్రిపత్యు కులు, ఆకాళ భాషితాదులు మున్నగు నవన్నియు 

సంధి వచనములచే అనుసంధింప బడినవని చెప్పవచ్చును, 

మంచన పలనాటి వీరపురుష పరమదై వత శివలింగ భవన వాటిని 

వీక్షించెను తదనంతరము గల పద్యములలో (116-124) మంచన టిట్టిభు 
నకు తన్ని రె పూర్వుకమగు వర్ణనము కావించినట్టు లేదు. ఇందు 

తే. అనిన ట్రిట్టిభు డౌనంచు ననుచరింప 
నొలువరి [కింద (_తోవగా నరిగి యరిగి 

విపు డీక్షించి- ఐలనాటి వీరపురుష 

పరమదై వత శివలింగ భవన వాటి (115, 
అనూపద్యమునకు తరువాత నుండవలసిన 
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తే. కోల దాపున దిక్కటి గూడియున్న 

గచ్చు చెసిన చితపు గద్దెపలక 

(వాసినా రదె చూడరా వై శ్యరాజ! 

శీల _బహ్మాది వీర నాసీం చరిత [125] 

అనునది పలనాటి వీరచరితమంతయు చెప్పబడిన పి మ్మృటగలదుః 

మి(త్రులిరువురును ఏకవీరాగార గోష్టంబు కనుగొనిరి. మంచన ఏకవీరాటేవిని 
సంస్తుతించెను. [127-28] కాని ఇట దీని కనుబంధముగా నుండవలసిన 
అయ్యవసరంబున నేక వీరాంజకు [జణమిల్లీ యటచనునపుడు [ 185] అను 

వచనము, వక్త్ర వివత్షలేని మాహురమ్మ మహిమ [129] వర్ణన ఏకవీర 
ఎదుట పరుశురామని గాథలు పాడు బవనీడు [180] మాలెతమడ్వానద్ధ ఘంటా 

వాద్యముల కనుగుణముగా ఏకవీర క్రీర్తనము గావించుట [181, 32] కావు 

పూబోడి కై సేత [186] మున్నగు వాని యనంతర మున్నది. 

“వీథి ఏక ద్విప్మాత [పయోజ్యమై యుండవలెను. తక్కిన వారెవ్వ్యరును 
రంగస్థలము మీడికి వచ్చినను, ప్రత్యక్షముగా మాటాడనక్క_ జలేదు. అందు 

చేత [క్రీడాభిరామము ద్విప్మాత హార్యమగుచున్నది” అని విమర్శకులు భావిం 
చిరి.27 శాని ఇందు కొన్ని ప్మాతలు (పత్యతముగ సంభాషించినట్లు కలదు. 

మంచన కర్ణాటక భామతో గాఎంచిన నంవాదమిట్లున్నది, 

*===**మంచన నామధేయంబునుంజెప్పి - నమస్కరించి యిట్లనియె 

శా పంచారించిన నీ పయోధరము లాస్స్ఫాలింతునో [90] 

క్, (వాలని క్స్ చన్నులతో,..... [91] 

శా చాటు (పొడి విసాశ మాడెదవు కాసల్నాటి బాపండదో 

శాటీ హాటక నిష్కముల్ వెలిగ జంరూటంబు చాలించుక 

ర్దాట స్రీలు కటారి క త్తియ లచే రాపాడగా బట్టగా( 

డా టాలీడ గుణింప రాదు పెజచోటం బోలె బై పాటునన్ [92] 

తే. దిట్ట బాపండు నడు వీధిందెగడి పలికె 

గూట మీక్షింప దెమ్ము కిరాట! నేడు 

(26) 
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వన్నిదము వీని మెడ నున్న జన్నిదములు 

సవరగా (గుత్తు (గొత్త పుంజాలదండ [28] 

అనుటయు వ్విపుండిట్టనియె. .....ఇట కర్ణాటి భాషణము స్పష్టము, 

ఇక మంచన టిట్టిభులు పూటకూటింటికై వెదకుచు ఒక భూసురుని గని 

వంటకంబుల వృతాంతం బడిగిన నతండు (168] 

క. ఆహార వివిరములకొ 

యాహారంబునకునో, విహారంబునకో 

బీహరము, మీకోసం 

దేవారంభంబు మాకు? దెలియగవలయున్ [164] 

ఇత్యాదిగా వారితో సంభాషించును. అప మంచన మాచల్టేవుల నరస 

సంభాషణము [188-189] మదన  రేథాముకుర వీక్షణోశ్సవ సమయమున 
కామమంజరీమంచనల సంభాషణము గమనింప దగినవి. 

(గంథాంతమున గల సాయంకాలాంధకార తారకోదయాది వర్ణనలు కవి 

వచనములుగ నే యున్నవి [278] ఆ వీదప మంచన పొందిన కామమంజరీ 

సందర్శనోత్కంఠా పూరితమైన విరహము కవి వచనమే (27). ఇట్లు కీడాభి 
రామమునందు శవ్యకావ్యసరణి సుస్పష్టమగుచున్నది. 

ఏథి నాటక లక్షణములు 

“వీథి యందు ఒకేప్యాత కాని ఇరువురు పాలు కాని ఉందురు, ఆకాళ 

భాషితములుండును, శృంగారము అధికముగాను తక్కిన రసములు అల్బము 

గాను సూచితములగుచుండును. ఇందలి వృత్తి కై శికి, నాయకుడు ఉత్తమ, 
మధ్యమ, అథమ పాత్రలలో ఎవరైనను కావచ్చును. నాయిక నాయకోచిత 

యైనది కానలయును. ఇందు ఒకే అంక ముండును. ఇతినృ_త్తము సంక్షిప్త 

మును, ఏక దివస (పయోజ్యమును కావలయును" సాంగముబైన ముఖ 

నిర్వహణ సంధులు రెండే ఇందుండును. లాస్యాంగము లుండిన నుండవచ్చును. 
వీథి తయోదశాంగ సహితము కావలయును. ఇది సమ్మగ వీథి నిర్యచనము,"*7 

వీథి క్రల్పితేతివృత్తముతో గూడి యుండును, శృంగార మిందు పోషింప 
బడినను తదాభాసమే కాని రస స్ఫూర్తి యుండదు. ఇక ఈ లక్షణములు 

క్రీడాభిరామమున కెంతవటకు అన్వయించునో గమనింప వలెను, 
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1. వీథి యందు ఒక పాత కాని ఇరువురు కాని ఉందురనుట : కీడాభి 

రామమున మంచన్క టిట్టిభ శర్మ లిరువురే (ప్రధాన పాత్రలు. తక్కిన పాత్రల 
_పవేళము, సంభాషణము ఇందున్నను వారు రంగమున (పత్యశ ముగ గోచ 

రింసరు. ఈ పాత్రల వాచి కాంగికాద్యభినయములను (పధాన పాతలే ఆయా 

సందర్భమున కనుగుణముగ ఆనుకరించి అభినయింతురని, సంగీత నాటక 

సాహిత్యములు మూడింటి యందనుభవము గల శ్రీ) బాలాం|[త పు రజనీకాంత 

రావు గౌరు ఊహాంచిరి. కావున |క్రీడాభిరామమున మంచన టిట్టిభు లిరువురే 
పాత్రలు. | 

2. ఆకాశ భాషితమలు: ఇవి ఆయా సందర్భానుగుణముగ నుపయో 

గింపబడినవి. “ఆని యనంతరం బాకాశంబునం జెవిపేట్టి, (_శుతినభినయి౦చి 

గోవిందుండు” (54) ఆం (ధోర్వీశు మోసాలపై గడియారమ్మున ఘంటా నాద 

మును వినుట ఇందుల కొక యుదాహరణము, 

$. శృంగారాధిక్యుము ; [కీడాభిరాము కావ్యారంభమునందే “గణన 

కెక్కిన దళరూపకము.యందు వీథి రసభావ భావనావీథీ లెస్స" యని 
పేర్కొనబడుట గమనింప దగినది. ఈ [గంథారంభము నుండి తుదినఅకును 

ఈ రసము అధికముగనే పోషింపబడినది. కాని శృంగార మంతయు పరకీయా 

రతికి సంబంది -చినది. కనుక ఇందు ఆభాస మేర్చడినది. సె [కీడాభిరామము 

నందలి పద్యమున “వివిధ రస భావ భావనా వీథి లెస్స" అని మానవల్లి వారి 

పాఠాంతరము కూడ కలదు. ఇందు శృంగారముతోపాటు అన్యరసములు కూడ 

సందర్భానుగుణముగ పోషింపబడినవి, 

హాస్యము : 

వీధి నాటకమున హాస్యము ఆభిరామమై భాసిందును. ఈ హాస్యము 

చమత్కారముగ వ్యంగ్యముగ పోషింపబడినది. | క్రీడాభిరామముక నిట్టి చమ 
త్కారము పలుతావుల కనవచ్చును. మంచన కర్ణాటభామతో కావించిన సరన 

సంభాషణము, (90-98) మంచన పలనాటి వీర పురుషుల వీరా వేళమును 
అవహేళనము చేయుచు చెప్పిన పద్యములు “119, 128, 124) ఆనాటి శిష్టుల 
ఆచారములను వ్యంగ్యముగ పరిహసించు (168, 169) పద్యములు, శ్రీకాకుళపు 

తిరునాళ్ళు వర్ణింపబడు పద్యములలో అపహసింపబడిన విశృంఖల వ్యభిచారము 
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(208214) పోరాడి పోరాడి మూర్చిల్లిన మేషకంరీరవముల స్తుతి (282) 

మున్నగున విట్టివి, కోడిపందెములను గౌందుచు పోటు గంట్ర కొప్పు రుధిరంబులం 

దొప్ప దోగి మూర్చాంధకారంబున మునుంగు వానిని చూచి 

తే. హా ఖగేందంబులార ! కయ్యమున సీల్లి 
పోవు చున్నారె దేవతా భువనమునకు 
మీరు రంభా తిలోత్తమా మేనకాది 

భోగ కార్యార్గ మై కోడి పుంజులార! 

ఆను పద్యమున వీర మరణము నొందిన స్వర్గము కలుగునను లోక నీతిని 
వ్యంగ్యముగ కోడిపుంజుల కాపావించి కవి వీరముతోపాటు హాస్యమును కూడ 
సాధించెను. 

పలనాటి వీరగాథాభినయమున వీరమును (117), మైలార వీర భటుల 

పటు సాహస కృత్యములు వివరింపబడినపుడు బీభత్సమును (1482), ఆయా 
సందర్భములం దల్పముగ గోచరించును. ఇందలి ఆభాసాత్మకమగు శృంగా 
రమునకు వ్యంగ్యమగు వోస్యము అంగమని చెప్పనగును. 

నాయకుడు : 

ఇందలి నాయకుడు భూసుర తిలకుడగు గోవింద మంచన శర్మ. ఇతడు 

రత్మిపియుడయ్యును నైనికుడు, మధ్యముడని చెప్పవచ్చును. మాచల్టేవి 
మంచనను కుశల |పక్నములడిగి “విచ్చేసి కూర్చుండు' డనగా మంచన తాను 

సంధ్య వార్చ పోవలయుననును. (189) 

నాయిక : 

ఇందలి నాయిక కామమంజరి, ఈమె పునరువు. నాయకోచితగనే 
ఒప్పుచున్నది, 

అంకము : 

ఇందు ఆంకమునకు బదులు 'ఆళ్వాస' మనుపదము (పయుకృమైనది, 

ఇందు (ప్రస్తావనను నూత్రధారుడొక్క డే నిర్వహించెను. |ప్రస్తావనానంతరము 
కథోద్ధాతము ద్వారా పాత్ర (పవేశమగును, అంకాంతమున భరతో _క్తీగా రెండు 



ర్త) శ 

ఇతివృ_త్రము : 

వీధి యననది ఉదాత్త వస్తువు నంగీకరింపదు. కనుక కవి తదనుగుణ 

మగు వస్తుపు'నే ఎన్నుకొనును, ఇందు సంఘము నందలి యొక తరగతి ప్రజల 
జీవనము, వేళ్యల వృత్తులు ఆభివర్థింపబడినవి, ఇందలి వృత్తము ఏకదివస 

పయోజ్యము. కథ (ప్రత్యూష సమయమున మంచన మితుని చూచి “సుప 

భాతంబు । సుఖ నిదయయ్యెనే ? శీతం బుష్మదంబు సేయదుగదా యీ పుష్య 

మాఘంబులందు” (44) అని శీతోప్టదవ |పస్తావన చేయటతో నారంభమగును, 
మ్మితులిరువురు ఏకశిలానగరమును | పవేశించి ఆచట వీథులందు పర్యటించి ఆనాటి 
రాతికి ఒక సంకేత స్థానమును చేరుదురు, తన అనుంగు చెలికాడగు టిట్టిభునకు 
తమ్మడి సాని కూతును కూర్చి మంచన తాను కామమంజరీ సమాగమము 
నొందును, వీదప ఆ జార దంపతులు చిక్కని వెన్నెలలు కురియించుచు మన్మ 

థోద్దీపమునుగావించు నిండుచందురునకు గొజ్జంగి నీటితో అర్భ్యమిచ్చి పచ్చక ప్పుర 
ముతో పూజించి | మొక్కుదురు. ఇంతటితో కథ ముగియును, కథ శీతోప|దవ 
ముతో నారంభమై మన్మ ధోద్దీ పనముతో ముగియుటచే సంక్షీష్తమయ్యు చక్కని 

సారస్యముతో కూడి యున్నది. 

వె ఇతివృత్తము ఒకనాటి సాంఘిక జీవితమును చార్మితకముగా 

నెణుంగుటకు తోడ్పడుచున్నను ఇదంతయు యథాతథ సత్యము కాదు. కనుక 

ఇతివృ త్తము కొంత కవి కల్పితము, 

సంధులు : 

సూషతధారుని పస్తావనా వాక్యములలో కథా బీజ ముపలకిత మగును, 
మంచన తన మి(తుడగు టిట్టిభునితో ఆంధ నగర యా తోన్ముఖు డగుటలో 

ముఖసంధియు, మితులిరువురును పట్టణమంతయు తిరిగి పేయసుల కూడ 
నెగుటలో నిర్వహణ సంధియు కానవచ్చుచున్న వి, 

లాస్యాంగములు : 

ఇందు ఆయా వనితల విలాసగమనాదులు వర్ణితములైన సంద ర్భములందు 

లాస్వచ్భ్బాయలు గోచరించును. 
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వృత్తి g 

నాట్యపర మగు నీ వృత్తి శృంగార రస (పాధాన్యమగుటచే (కీడాభిరామ 

మున కై శికీ యనదగును, ఇందు అయా రసభావాదులను బట్టి సందర్భానుగుణ 

మగు శైలి గోచరించును. 

అంగములు : 

వీథి త్రయోదళాంగ నహితము. అవి ఉ ద్దాత్యకము, అవలగితము, 

(ప్రపంచము, [తిగతము, ఛలము, వాక్కే +, అధిబలము, గండము, అవస్యం 

దితము, నాళిక, అస్మత్పలాపము, న్యాహారము, మృదవము అనునవి, 

సూత్రధారుని వాక్యమును గాని దాని యర్థమును గాని కొని పాత్ర (ప్రవే 
శించుట కథో ద్దాతమనంబడును. (సా,ద. పుట 110) 

(క్రీడా భిరామమున నేపథ్యమునందు 

“గతిరసికుండ ! షట్బరణ ! గానకళా కమనీయ! యో మధు 
(వత ! విక చారవింద వన వాటిక నేమిటికిం బరిత్యజిం 
చితి? వటవీ పదేశమున( జెట్టుల( జేమల నేమి గల్లునన్ 

రతి నిటు సంచరించెదవు ? _పాబడి పోయెనె నీ వివేకమున్ (89) 

చేరవచ్చి వచ్చి దూరంబుగా( బోదు 

డాయవత్తు దవ్వు పోయి పోయి 

మాటలింక నేల మా పాలిటికి నీవు 
మాయలేడి వైతి మంచి రాజ! (40) 

ఇందు విరిసిన ఆరవిందమును మజచిపోయి అడవి చెట్లలో పర్మిభమించు మధు 
పము అన్యాపదేశముగ దూషింపబడినది. ఈ మధుప వృతి కావ్యనాయకుడై న 
మంచన శర్మకు నిర్దిష్టము, ఈ వాక్యముల ననుసరించి నాయకు డేతెంచును. 

అవలగితము : 

ఎందు ఒక (పయోగమున సమావేశనము చేత వేటు కార్యము సాధింప 
బడునో దానిని బుధులు అవలగిత మందురు. (సా.ద* 898, పుట 141) పైని 
పేర్కొన బడిన సూత్రధారుని వాక్యములలో “వికోచారవిందవననాటిక 'నేమిట్సి 
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కింబరిత్యబించితి” వన్న పదము కామమంజరి ప్రీయడై న నాయకుడు మంచన 

శర్మ ఆమెను వదలి దేశాంతరగతుడగుట, ఆతనిపై మోహము మాయలేడి వలె 
అమెను (భమ పెట్టుట మున్నగు కథాంశములను తోపీంచును, 

8. మిథ్యా రూపమయిన పరస్పర వాక్యము. వోస్యకారి (ప్రపంచ మన 
బడును. మంచన (ప్రస్థాన కాలోచితములగు కుభళకునములను గూర్చి (ప్రస్తా 
వించి తమకు శుభము కల్లునని హాస్య పూర్వకముగ పల్కు-ట. (కీ ర్) 

ఓ. శుతి సామ్యము చేత అనేకార్థములను యోజించుట తిగతము* 
టిట్టిభ సెట్టి కుక్కుట కంఠ కాహళి విని వ్యంగ్యముగ మన్మథుడు ఏకశిలా 

సరంబులో చంచల నే్మేతలను పతుల శయ్యలపె రతికేశి రాత్రి పోరించి ప్రభాత 
మున ధర్మధార పట్టించుచున్నాడని అర్ధము చెప్పుట (కీ. 54) 

ర్. [వీయములవలె తోచెడి య ప్రియ వాక్యములచేత బెలిపించి వంచించుట 
చేత ఛలము (సాద. 524, 196 పుట) మంచన శర్మ కామమంజరిని నట్ట 

నడుమ సురత కాలంబున విడిచి మోసగించుట. (కీ. 659) 

6. వాక్కే_శి యనగా వోస్య సంబంధమైనది. రెండు మూడు [పత్యుక్తుల 

చేత నగునది. (సా.ద. 5625-186 పుట) 

7. స్పర్థ చేత ఒకరిని మించి యొకరు పలుకుట అధిబలమనబడును. 

కర్ణాట భామతో మంచన శర్మ సలిపిన |పొఢ సంవాదము హాస్యయుతమై 

వాక్కేకిని, అధిబలమునకును నిదర్శనమగుచున్నది, 

రి, _పస్తుతార్థ సంబంద్ధమె భిన్నార్థమైన సతఇర వచనము గండము. 

కామమంజరి మంచన శర్మను “జనకుడవు కర్త వొజ్జవు, సజ్జనుడవు (కొత్త 

లంజల కాము౦డ, వుత్తముడవు” అని భిన్నార్దక ముగ సంటోధించుట (1కీ.199) 

9. న్వరసంబునం జెప్పిన వాక్యమునకు వేలు విధముగా వ్యాఖ్యానము 
చేయుట అవస్యందితము (సాద. 5288. పుట 197) | 

10. |పహేళికయే హాస్యముతో కూడిన నాళిక యగును, 

మంబగు సేయునట్టి యు త్తరము [ప్రహేళిక (529, 197 పుట) 
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11. ఆసంబద్దమయిన వాక్యంబును, అట్టి యు త్తరమును, మూర్చుడు 

[గహింపక హోయినను వానికి హితవచనము చెప్పుట అస తలాపము. (సాందం 

580, పుట 1! 

12. ఇతరుని కొజకు హాస్య త్షోభకరమైన వాక్యము వ్యాహారము 
(681 198) 

1కి. ఎందు దోషములు గుణములును, గుణములు దోషములును ఆగునో 

అది మృదవము (582, 193 పుట) మంచన చెప్పిస విటధర్మ నూక్ష్మము, 

(కీ, కీర, 

సమకాలిక జీవన చిితణము 

సమకాలిక సాంఘక పరిస్థితులను పతిబింబితము కావించుట (క్రీడాభిరామము 

నందలి ప్రత్యేక గుణము. సమకాలిక |పశా జీవితమునకు అందలి సమస్యలకు 
స్థానమిచ్చుట ఒక విధముగా ఆధునిక కవికా లక్షణము. పురాణేతిహాసాదులు, 

శాస్త్ర కావ్యాదులు ఒక పద్ధతిలో [వాయబడుచుండిన సమయమున ఇట్టి నూతన 

కవితా లక్షణములను సంతరించుకొని వెలువడిన విశిష్ట కావ్యము [క్రీడాభిరామము 

క్రీడాభిరామము నందు చితితమైన |ప్రజాజీవితము సామాన్య జన 
జీవితము. సాధారణముగ ఉన్నత తరగతి, సంఘము నందలి ఒక పరిధియందు 

మాత్రమే సంచరించును. సామాన్య జన జీవనము వి సృతము, అది సహజము 
సామాన్యము, సార్వకాలికమునై యుండును, క్రీడాభిరామము వలన కీ.శ. 

పదునాల్గవ శతాబ్ది యందలి సంఘ జీవితము చిత్రితమైనను అందలి కొందణు 

వ్యక్తులు సమస్యలు ఈనాటికిని గోచరించుచుండును. 

(క్రీడాభిరామము వలన _ప్రథమముగ తెలియనగునది ఆనాటి చాతుర కర్ణ 

వ్యవస్థ, ఆనాడు నిమ్నజాతుల వారు వెలిపాశిమున వసి౦ంచెడి వారు. వెలి 

పాళెము నగర (ప్రాకారమునకు వెలుపల అగ డను చుట్టియండెడు |ప్రదేశము. 
దీనికి బాహ్య కటకము, వెలివాడ అని పేర్ల. ఇందు కట్టకడపట మేదరవాడయు, 

ఇంకొక పక్క. చండాల వాటియు నుండెడిది. ఈ వెలివాడలోని జనులందటికి 
అగడ్త యందలి సీరే స్నానపానాదికము అన్నింటికి ఆధారము, అచటికి బుతు 
స్నానార్థయె ఏతెంచిన చండాలాంగన, ఘటమున జలము కొనిపోవు కర్ణాటాంగన 
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(కీడాభిరామమున వర్ణింపబడిరి. అచటి ఆగ డ్ర జలసమృద్దముగ నుండెడిదని 

చెప్పనగును. కాని నాటి ఆ నీటనే బుతునస్నానార్థము కూడ నుపయోగించెడు 
నప్పటి వారి పారి శుద్ధ్యము సంగతిని పాఠకు లూవాంచుకొనవక్చును, 

నగరములోనికి అరుగు హట్ట మార్గమున మైల సంత జరిగెడిది. ఈ 

సంతలో 'సుసర భే_త్తను” రోమహారిణి మందు సైతము బావోటముగ నమ్మ 
బడెడిది. ఈ సంత వెలివాడలోని జనుల కుర్దేశింప బడినది. నగరములో 

పాళమున ఉన్నత జాతులకు (పత్యేకముగ నంత లుండెడివి. ఈ వెలిపాళెము 
నకు మధ్య |పదేశమున హాలికవాటి యుండెడిది. హాలికవాటి రై తులుండెడి 

స్థలము. హట్ట మార్గమున కుత్తరముగా మోహరి వాడ యుండెడిది. మోహరి 
వాడ యందు యుద్ధభటులు వసించెడి వారు. పీరు శ్యతువుల బారి నుండి నగర 
బాహ్య |వదేశమును రక్షించుచుండిరి. ఇచటనే కుట్టు పనివారును ఉండెడివారు. 
నగరమునకు లోపల (బాహ్మణ తతియ, వై శ్యాదులగు ఉన్నత వర్గములవారు 

వసించుచుండిరి. 

ఆనాటి సాంఘిక దురాచారములు : 

1. అతిశయముగ కన్పట్టు జారత్వము -- అనాటి వేశ్యలు తమ జాతి 

కులానుగుణముగ కర్ణాట వేళ, మేదరకరణవేశ్య ఇత్యాదిగ పిలువబడుచుండెడి 
వారు. [బాహ్మణులకై నను, వెళ్యులకై నను జారత్వము దోషము కాదు, ఆ విష 

యమున కులాధుల నిషేధము లేదు. . తిరునాళ్ళలో విళ్ళంఖల వ్యభిచార 

ముండెడిది. (శ్రీకాకుళపు తిరునాళ్ళలోని ధూర్తశ్ళ్చంగార మిందుకు నిదర్శనము 

(208-214). ఈ వేశ్యలు లోపాశెమునను, వెలిపాశెమునను కూడ వసించెడి 

వారు. నగరములో నుండు వేశ్యలు వెలినాటి వేశ్యల కంటె నాగరికులు. ఆనాటి 
వేశ్యలకు కొన్ని ఆచారములు, ధర్మములు ఉం౦డెడివి. వారకాంతలు ఈడేరిన 

తమ ఆడుబిడ్డలకు ముకుర వీక్షణోత్సవము కావించెడి వారు. ఆనాడు వారికి 
ఆద్దమును చూచి “మన్మథ వేధి దీక్ష నిచ్చెడి వారు. ముకోర వీక్షా విధానము 

జరుగక వేశ్యాకన్యలు తమ వృత్తికి పూనకొనరు,. మధుమాకతీ మదాలసలకు 
మందన 

(27) 
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గీ. జాణ తనము గల్లి సవరతనము గల్లి 
తెలివి గల్గి మోర తీరు గల్లి 

చేయలంతి తనకు. జేకూడినప్పుడ 
వావి వలదు లంజెవారి యింటి 

ఇత్యాదిగా చెప్పిన విట జన ధర్మ సూత్మము ఏహ్యాముగ నున్నది. వేశ్యలు 
విటులను మోసగించుట కూడ కలదు. పరదేశియైన విటుని మోసగించిన వేశ్య 
మాతకు విధింపబడిన శికు ఇందుకు నిదర్శనము. 

గి. ముక్కు సోణంబుదాకను జెక్కుటొకటి, 

బోసి నోరుగం బండ్లూడ౬ బొడుచుటొకటి, 
గూబలంటగ6 జెవిదోయి(6 గోయు టొకటి, 

లంజె తద్ది యొనర్చు కల్పలకు శిక్ష, 

జూదము : 

ఈ వ్యసనము వలన ఆమాయికులు మిక్కి లిగ మోనపోయెడి వారు. 

ఈ పాప ద్యూతము వలన కలుగు దుష్పలితము ఎనలేనిది. పందెము పె 

పందెము నంగీకరించు వారి మొలల నుండునవి కౌపీనములే యని చెప్పబడినది. 

ఈ జూదమును జనులు గుంపులు గుంపులుగ చేరి వీక్షించెడి వారు. ఈ పనిలేని 

సోమరిపోతులను వట్టణములో దగుల్సరి వందెగాడు, పశ్యతోహరుడు మోస 

పుచ్చుచుండెనుం 

వినోదములు _ (క్రీ డావిశేషములు _ కొలువులు : 

ఆనాడు పలనాటి వీరుల కథాగానములు బహుళ వ్యాప్తిలో నుం డెడివి. 

పల్లెటూళ్ళలోని పెద్దలు ఈ ఇతిహాన్యములను ఉత్సాహముతో. జెప్పు చుందురు, 
ఈ పల్నాటి వీరుల చరిత్రను వారు ఆ వీరులు ఏ ఏ స్రలముల యం దేయే 

కృత్యములను కావించి చరితను సృష్టించిరో వివరముగా తెల్పి వారి ఎడల 

తమకు గల గౌరవమును వ్య క్రము గావింతురు. 

వారు 

న్ ఇచ్చోట భుజియించి రేకకార్యన్గులె 

సామంత నృపతులు చాపకూడు 
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ఇచోట? జింతించె నిచ్చ యుపాయంబు 

నళినాశ్షి యా రెల్లి నాయకురాలు 

నిజమను శుద్ధిక నిప్తులయేటిలో 

నోలాడె నిచ్చోట దీలసాని,., (1289) 

ఇత్యాదిగా ఆయా స్థలములకు చని తన్నిర్దెళపూర్వక ముగ పల్నాటి చర్మితమును 

తెలిపెడి వారు. ఆనాటి ఓరుగల్లు పురమున పలనాటి వీర పురుషుల సంస్మరణ 
చిహ్నముగా ఆలయముబు నిర్మింపబడినవి. ఈ పల్నాటి వీర చరిత ద్విపద 

[(ప్రబంధమును |[దుత తాళంబున పాడుచు వీరగుంపి పై “తక ధుంధుం 

కిటాత్కర సంగతి“ వాయించుచు శ్రీలు పాడుచుండెడి వారు. “ఈ ధుంధుం 

కిటాత్య_రి ము |కోతలలో ఆవేశమును కలించుచుండెడిది. ఈ తాశమునకు 

వంతపాడుచు చిందులు వేయుచు పురుషులు నాట్యము సలిపెడి వారు. ఆ పల 

నాటి వీర పురుమల గుడిలో గచ్చు వేసిన చితపు గద్దె పలక పై పలనాటి విర 

చరితము చిితిత మయ్యెను. 

కాకతమ్మకు సైదోడని ప్రసిద్ధిగాంచిన ఏక వీరాదేవి కథలుపాడు కొనుట 

కూడ ఆనా డాచారము. ఏకవీర గుడి ఎదుట నిలిచి బవనీండ్లు ఏక తంత్రీ 

వాద్యమును మీటుచు వివిధ రాగములతోన్కు మాలెతలు, “మాడా్వానద్ధమంటా' 

వాద్యముల కనుగుణముగ కోకిల కంఠములతోను వరశురాముని గాథలను 

పాడెడు వారు, ఇంకను పలువురు ఆడుచు పాడుచు ఏక వీరను కొలుచు చుండెడి 

వాగు, ఏకవీరకు మాహురమ్మ, ఎల్లమ్మ దేవర అనియు పేర్ణ్లుండెడివి. జక్కుల 

వాండు కామవల్లీ మహాలక్ష్మీ వలపును బాడుచుండెడి వారు. కామవల్లీ మహా 

లక్మి కే కామేశ్వరి యని పేరు. _[బాహ్మణుల యందు సంతానార్భలయినక వారు 
అక్కల యారాధనము జరివించెడి వారు. 

ఏకశిలా నగరమున కొందజు మైలారు దేవరను కొలుచుచుండెడి వారు. 

వారిని మైలార వీరభటు అందురు. వీరు గావించు మైలారు దేవర ఆరాధన ఆతి 

సాహస కృత్యములతో కూడినది. ఇంచు కణడణ మండు చండ నవ్వుల 

గుండములలో నుండి నడచి పోవుట, వాడి అలుగులు పాతిన పెద్ద పాతరలలో 

పె నుండి ఉట్టి చేరులు పట్టుకొని _వేలాడుచు ఉవ్వెత్తుగా దూకుట, వీపు 
చర్మమును గాలానికి (గుచ్చుకొని ఊయల లూగుట్క గండ కత్తెరలు _మింగుట, 

నారసములు పొడుచు కొనుట, అరచేతుల తోడనే కర్పూర హారతు లొనంగుట 
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మొదలై న కృత్యములు చేసెడి వారు. ఈ సమయములలో గొరగ పడచులు 
'గొండ్డి' నృత్యము చేసెడి వారు. ఆ పడుచు వెనుకకు మొగ్గవేసి, నీటితొట్టిలో 
నున్న ముంగరను ముక్కు న [గుచ్చుకొని లేచుట, నాలుకతో నల్పపూసలను 

_గుచ్చుట మున్నగు వింత కృత్యములను సల్పును. నాగస్వళము, పాములాట 

ఆనాటి పజలక పీతిప్శాతములు. ఉత్సవములలో [పజల ఉత్సాహము మేర 

మీరును. సింహ ధ్వజము లెత్తి నింబదళ మాల్య తోరణములు కట్టి పూర్ణ 

కలశాలు నిల్పెడి వారు, సీధువులలో మునిగి తేలి తప్పెట్లు తల్చెతాళములు 

మున్నగు వాద్యములతో రంపిల్లుచు గుంపులుగ వీధులలో విహరించెడి వారు. 

గడకట్టి ఆడువారి గంతులు కాడ కనుల పండువు కలిగించెడివి. 

ఆనాడు కోడి పందెములు పొక్టేళ్ళ పందెములు సామాన్య (పజల వినో 
దములలోని ముఖ్య భాగములు. 

శకునములు : 

మధ్య తరగతి _వజలు వీనిని విశ్వాసించెడివారు. తూర్పున గుడ్డగూబ 

కూసిన శుభకార్యములు ఫలించును. కోడి, ఏటింత, కొంకినక్క_ ఎదురైన 

ప్రయాణీకులకు ఫభము - నెమిలి కూతకూడ శుభ ళకునమే. గోధూళి 
లగ్నము పుర[ప్రవేశమున కుచితసమయము. ఉషఃకాలము సర్వ [పయోజనా 

రంభములకు (పళ స్తమైనది. మజీయు 

గార్గ్య సిద్దాంత మత ముషఃకాల కలన 

శకున మానుట యది బృహస్పతి మతంబు 
వ్యాస మతము మనః పసాదాతిశ యము 

విప జన వాక్య మరయంగ విష్టమతము. (66) 

ఆని శుభ శకునములు చెప్పబడినవి, 

పూటకూటిండు : 
య 

ఈ పూటకూటిండ్డు ఆహార విహారములు - రెంటికి (పసిద్ధములు. ఇవి 

ఉండు స్థలమునకు బాడబుల వాడ, ఆక్కలవాడ ఆని పేద్ద, ఇచట పుష్ప 

శరుడు నిత్యము బంధకీజారులకు సంధి విగహయానాది సంఘటనములయందు 

రాయబారి యగునట (157), ఈ పూటకూటిండ్హను వ్నిపవిధవలు నడి పెడివారు. 
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ఆ వూటకూటెండలో లభించు భోజనము దొడ్డ భోజనము, లక్ష్మణనజ్జల 
(ap) 

యింట ఒక రూకకు, 

ఉం “కప్పుర భోగి వంటకము, కమ్మని గోధుమ విండి వంటయున్ 

గుప్పెడు పంచదారయును, (గొ త్తగ చినయాలనే పెస 
ర్పప్పును, గొమ్ము నల్లనటి పండ్లుకు, నాలుగు నై_దునంజులున్ 

లప్పలతోడ (గొంబెరుగు ల న్మణవజ్బ్బల యింట రూకకున్ (126) 

శీతకాలమున పల్లెటూరి భోజన సౌష్టవ మిట్లుండెడిదిం 

తే. శీత కాలంబు కడిమాడ సేయ గుడుచు 

భాగ్యవంతుండు చేవాడి పల్లెపట్లం 

[(గొత్త యోరెంబు నిగురావకూర తోడ 
బిచ్చిలంబైన నేతితో. బెరుగు తోడ (ఈర) 

ఇది పల్లెటూరి భోజనము అయ్యును భాగ్యవంతులది, 

మత సమాదరము ; 

ఓరుగల్లు పురములో భైరవుని గుడి, చవడేశ్వరి మనోళ కి నగరు, 
వీఠభదేశ్వరాగార మంటపము, ముద్దరాలు ముసానమ్మ నతి గుడి, కొమరు 

సామిగుడి, పాండవుల గుడి, కేళవ స్వయంభూ దేవాలయము మున్నగు 

హిందూ దేవాలయములతో పాటు బౌద్ధ విహారము, తురకల మసీదు కూడ 

నుండుటను బట్టి ఆనాటి మత సమాదరము తెలియనగును. 

నాగరికత : 

ఆనాటి సామాన్య శ్రీలు కుసుమంబద్దిన చీరలు (ఎజ్జురంగు అద్దక పు 

చీరలు) ఎఖ్జిని చారలు గల చీరలు, బొమ్మంచు చీరలు, చిజుత బాకంబుల 

తొగరు( బుట్టములు క ద్దైడి వారు. కరములగు వెండి మొరివంక కడియములు 

ధరించెడివారు, గోళ్లకు గోరంట, తలకు సంపెంగ నూనె, నుదుట సిందూర 

తిలకము నుంచుకొని తాంబూల సేవనము గావించెడి వారు, 

వాడలు శుభ్రముగా నుండెడివి, చక్కగా క తిరించుచు పెంచబడిన 

పూల చెట్లు గల మోహరి వాడ ఇందులకు నిదర్శనము. ఆనాటి ఇండ్లు కూడ 
రమ్యముగ నలంకరింప బడెడివి 
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గీ, చందనంబున. గలయంపి చల్లినారు 

(ముగ్గు లిడినారు కాక్మీరమున ముదమున 
(వాసినారిందు రజమున రంగవల్లి 

కంజముల( దోరణంబులు గట్టినారు (115) 

ఇండ్లలో ఆదాల గదులుండెడివి (గాజుటోవరి). 
(mn 

ఆనాటి మధ్య తరగతి బాహ్మణ స్రీలు పురునులు తళుకు చెంగావి 

కోకలు, గన్నేరు పూజాయ మడుగు దోవతులు ధరించెడి వారు, గొజ్జంగి 

పూనీరు చిలుకరించిన గంగ మట్టిని లలాటమున తీర్చుకొనెడి వారు. అనాడు 
జంట'నేత గల ఎజ్జని దుప్పట్లు (తోపు రెంటమ్ములు), ఉన్నితో నేసిన కంబళ్ళు 
శీత కాలమునం దుపయోగించెడివారు. 

ధనికులు, రసికులునునై న వారి ఇండ్లలో చిత్రభాలలుండెడివి, ఓరుగంటి 

నగరమున మాచల్దేవి యను వారాంగన యింటనున్న చిత్రకాల (పత్యేకముగ 

చెప్పదగినది, 

పదునాల్గవ శతాబ్ధి నాటి ఓరుగల్లు స్పప్తపాతాళ విష్టప మహీ (ప్రస్థాన 

భుంటాపధంబై న గగన పరిఖతోను తారకా మండల _నబకావతంసమై కను 

చూపు కానని [ప్రాకార రేఖతోను, సంకులాంగణమైన వంకదారతోను, మేరు 

శెలమును బోలు పెను పైడి తలుపుల గవని తోడను వై భవో పేతముగ నల 

రా రెడిది. రాజమార్గములు వారణఘటా ఘోటక శకటికాభటకోటి సంకులములై 

యుండెడివి. అనాడు ఆం(ధోర్వీశుని మోసాలపై గడియారము ఘంటా ఘణా 

త్కారములతో కాలపరిమితిని సూచింబెడిది, 

అనువాద సరణి 

[క్రీడాభిరామమునకు మూలముగా నెంచబడుచున్న [వేమాభిరామ ముప 

లభ్యమానము కాదు. శ్రీ వేటూరి (ప్రభాకర ళాన్తి గారు పెదకోమటి వేమారెడ్డి 
రచించిన సాహిత్య చింతామణిలోను, వృత్త రత్నాకర వ్యాఖ్య యందును 

క్రీడాభిరామము నందలి మూడు పద్యములకు మూలములనదగిన శ్లోకములను 

గు రించిరి, వానిలో ఒకటి 
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1, క్లో పరారి సందర్శిత సన్నివేశౌ 
పరుత్సరాభూత పయోజ కోకా 

ఇ హైషమసాళ ఫలోపమానౌ 
స్పనౌకియ_న్లే పరతోభవేతామ్ (సాహిత్య చింతామణి) 

చం. దొరసెము నందు. జుట్టుకొని తోరణ కట్టె నురోవిభాగమున్ 

నిరడు పయోజ కోశ రమణీయత దాల్ఫెన్కు వర్తమానవ 

త్సరమున నొప్పె సమ కలశ౦ంబుల బాగున, ముందబేటికిం 

గరినిభయాన చన్నుగవ కౌగిలి పట్టులు గాక యుండునే (288) 

జ్, ళ్లో తరుణం సర్షపకాకం 

నవౌదనం పిచ్చిలానిచ దదీని 

స్వల్ప వ్యయేన సుందరి ! 

(గ్రామ్య జనో మృష్ట మళ్నాతి (వృత్త రత్నాకర వ్యాఖ్య) 

తే, శీత కాలంబు కడి మాడ సేయం గుడుచు 

భాగ్యవంతుండు టేపాడి పల్లెపట్ల 6 

(గొ త్తయోరెంబు నిగురావ కూరతోడ( 

బిచ్చిలంబై న నేతితో బెరుగు తోడ (58) 

శి, లో పృథుల జఘన భారం మన్టమాన్లోలయ స్తీ 

(పచలిత కుచకుంభా సం్య్రభమత్కంర్డ పూరా 

మృదుల చలదలకానా ముగ్భ పుంభావలీలా 

మభినయతి హరిదా వేషణచ్చద్మనై షో 

మహా నగ్దర. 
పరిపాటీ ఖర్వ ఖర్జూపరతి సమయ సంభ్రాంత సంభోగ భంగిస్ 
దరుణీ రత్నంబు హలా తరళ గతి హరిదదా రజః కర్ణమంబుం౦ 

గురులల్లాడ ంగ* వీగుం గుచములు గదలం గొంత గూర్చుండి నూఖెన్ 

గర వలీ కాచ భూషా కలమధుర రుణక్కారముల్ తోరముల్ గాన్ 

(110) 

_పేమాభిరామమునకు (కీడాభిరామము యథామూలమగు అనుసరణము కాదని 

నిరారణముగ చెప్పవచ్చును, ఈ అంశమును [గంథనామమే విశదము చేయు 
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చున్నది. మూల (గంథ నామముకు మార్చుట కవి స్వాతంత్యమునకు నిదర్శ 

నము తెలుగు సాహత్యమున నన్నయ మొదలు (శ్రీనాధుని వజకును, శ్రీనాధు 

నికి వీదపను కూడ కవు లెవ్వరును మూలమును యథాతథముగ అనువదింవ 
పూనుకొనలేదు. ఆంధ్రీక రల స్వాతం్యత్య మందు పెక్కు విధముల వ్యక్త 
మగుచునే యున్నది. వల్చభరాయడు వస్తువు నెన్నుకొనుట యందును, నాట 

కాం[ధీకరణమునకు పూనుకొనుట యందును ఆనాటి సాహిత్య రీతిని బట్టి కొంత 

స్వాతం్యత్యమును వ్యక్తము కావించియే యున్నాడు. ఇట్టి కవి [గంథము నందు 

మూల భిన్నములగు మార్పులను గావించుననుటలో సందేహము లేదు. ఇందు 

కనవచ్చు (శ్రీనాధ శెలి కూడ ఈ అనుసరణము స్వేచ్చానుసరణమని తెల్లును. 

ఇందు (భ్రీనాధునికి ప్రీతిపా[తములగు పదబంధములు సెకు,లున్న వి, అవి 

యన్నియు (పేమాభిరామము నందే యుండి యుండునను కొన్న శ్రీనాధుడు 
[వేమాభిరామము నుండి ఆ శబ్బజాలమును (గ్రహించి తన ఇతర (గంథము 

లందును [పయుక్రము గావించెనని తలంవ వలసీ వచ్చును. సహజ కవితా 

ధార గల శ్రీనాధుని కిట్టి అపకీర్తి నంటగట్టుట భావ్యము కాదు. మీదు మిక్కి..లి 

ఇందు శ్రీనాధుని శబ్దాడంబర మేకాక పదబంధములు సైతము కనవచ్చుచున్నవి. 

శ్రీనాధుని ఖీమఖండమున గల “గార్గ్య సిద్దాంత మతముషః కాలకలని యను 

పద్యము అలతి మార్పులతో (క్రీడాభిరామము నందున్నది. మూలము నందా 

సందర్భమునం దట్టి ఆర్థము గల లోక మింకొకటి యుండి యుండును. కొని 

అనుసరణమున మా[తము ఇది స్వతం[తతను సంతరించు కొన్నదని చెప్పవలెను. 

[కీడాభిరామమున పాత [పవేళమును వర్ణించు “గన్నేరు పూజాయ కరమొప్పు 
నీర్మా.వి” అను సీసము మూలమున పాత |పవేశ సూచకమైన [(ధువాగీతమై 

యుండును, దీనిని శ్రీనాధుడు తన సహజ శైలిలో విస్తరించి యున్నాడు 

ఈ సీసము శృంగార నైషదము నందలి “గన్నేరు, బూజాయ( గనుపట్టుజిలుగై న 
సలిల కాషాయ వస్ర్రంబు గట్టి (3. 108) అను పద్యపాదము ననుసరించు 
చున్న ది. 

“కీడాభీరామము నందు గల దుతతాళాది పద్యనవకము నాటకమైన 

(పేమాభిరామమునందు లేక |క్రీడాభిరామమునందు మా;తమే కల విశేషమని 

సూక్ష్మ పరిశీలమునకు నుస్పష్టమగునని శ్రీ కొర్టపాటి శ్రీరామమూర్తి గారీ 
కింది ఉపపత్తులను చూపి యున్నారు, “ద్విపద [పబంధ"” (పస కి గల (ద్రుత 
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కాళంబున అను వద్యము వల్లభామాత్యుని న్వతంత కల్పనము. పలనాటి వీర 

పురుష పరమ దైవత శివలింగ భవన వాటి గణపతి దేవుని కాలము నాటిదే 

కాసచ్చును, ఆతని కాలము నాటికే ఆద గచ్చు వలక మీద చేరినది. పలనాటి 

పీరుల చరిత చ్యితలేఖనము కాని ద్విపద [పబంధముకాదు. 

“కోలం దాపున [దిక్కటి గూడి యున్న 

గచ్చు చేసిన చితపు గద్దె పలక 

(వాసినా రదెచూడరా వైశ్య రాజ! 

శీల [బహ్మోది వీరనాసీర చరిత” [125] 

ఈ వీర పురుషులు మనకుం గార్యసిద్ది సేయుదురు గాక [126] అని 

(కీడాభిరామము నందు కలదు. ఇది (పేమాభిరామము నందు నుండ వచ్చును, 
డ్రీడాభీకామము నుదలి పద్యము నందు “|వాసినారు ... చరిత” అను మాట 

ఇన్నవని యది (గంథమని [భమపడుటకు అవకాశమున్నది. కాని పరిశీలించిన 

చోనడి గంథము కాదు. చిత్రమని సువిశదము కాగలదు. గచ్చు పలక మీద 

(వాసిన (గంథమును జూపి3చి యందలి వీర పురుషులను 'ఈ వీర పురుషులు 

అ? సిర్దేశించుట సహజమో, చిితమును చూపించి యందలి వీర పురుమలను 

“ఈ వీర పురుషులు అని నిర్దేశించుట సహజమో స్వయం వేద్యము అంతే 
కాదు. ఆ గచ్చు పలక “చితప్పు గద్దె పలక" యని చద్యము నందు స్పష్టముగ 

కలము చితపు గడ్డి పలక తక వింత గద్దె పలక న్ గాక చితలేఖన 

ఫలకమనియే యర్థము. కొబిట్టి గణపతి దేవుని కాలము స్ట గచ్చు పలక 

మీద చేరినది పల్నాటి వీర చరి, (తము కాని ద్విపద కావ్యము కాదని స్పష్టము. 

వల్థభామాత్యుని |క్రీడాభిగామమును బట్టి కాకతి గణపతి దేవుని కాలము 

నాటికే పల్నాటి వీర చరిత ద్వపద కావ్యము కలదనుట కూడ నిష్కృష్ట 
సిద్ధాంతము కాదా! మూలము నాటకము కాగా క్రీడాభిరామము అభ్యానాత్మక 

ముగ నడుమ నడుమ కవి వచనములతో నడచుట కూడ ఇందలి స్వతంతత 

కొక ఉదాహరణము“?? 

పీమయ్యను | పేమాభిరామము లభ్యము కానందున | క్రీడాభిరామము 
నందలి ఏ భావములు ఎంతవజకు అందున్నవో ఊహించుట కష్టము. “కొందు 

(తిపురాంతకుడీ నాటకమను తెనుగుననే వాయగా వల్లభరాయడు దానిననుస 
రించెనని కూడ చెప్పుదురు”80 

(28) 
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కనిత్య చమత్కారము ? 

[క్రీడాభిరామము చెట్ట పు పుస్తకమని కొందరు పండితులభి పాయ పడిరి 

ఇందలి శృంగారాతిరేకశయు, జుగుప్సావహములై న కొన్ని వర్ణన ములును 

ఇందులకు కారణములు. కాని ఈ కావ్యమున కనవచ్చు పొఢ నిర్భరమగు 

శయ్యా సంవిధానము, భావ శబలత, కవితా వరిపాకము దీనిని ఉత్తమ కావ్య 

ముల సరసను నిలిపి పండితులను (పత్యేకముగ నాకర్ణి ంచినవి. ఇందు వర్ణన 

ములు అతి సహజములై పకృతి సిద్ధముగ నుండుట గమనింప(6 దగినది, 

wa రచశము కావించిన కవి యం ఆతని కవితాహృదయము 
నిష్కళంకమును, నిరాడంఒరమును నై గట్టిది. స్వచ్చంద మైన కవితా గమన 

మిందు చమత్కార బంధుర మై, శకము. పాగినది. 

శీతోప్టదవమును గూర్చి కవి యిట్లు చెప్పెను. 

ఉ* (పక్కలు వంచి వంచి మునిపండ్డును బండ్లును రాచి రాచి క్రొ 

మ్మక్కి ల జేసి చేసి తల యల్లన గాళుల సంది సంది లో 
చకి.కి నొక్కి నొక్కి, యిరుచంబడ గుమ్మడి మూట గట్టి 5 

పెక్కి. దువాళి చేసి చలి యిక్కడ సక్క.డ( బెట్టు వేకువన్ [45] 

ఉ. కప్పుర భోగి వంటకము, కమ్మని గోధుమ పిండి వంటయున్ 

గుప్పెడు పంచదారయును, [గొ త్రగ గాచిన యాలనే పెస 
ర్పప్పును, గొమ్ము నల్పనటి పండ్లును నాలుగునై దు నంజులున్ 

లప్పలతోడి [గొంబెరుగు లక్ష్మణ నృజ్ధల యింట రూకకున్ [166] 

అశు పద్యమున నాటి పూటకూటింటి భోజనము పరితలకు కూడ నోళ్ళూరించు 
చున్నది. 

ఉ. మంచన వింటివో వినవా మన్మధు దేకశిలా పురంబులో( 
జంచల 'న్నేతలం బతుల శయ్యలమై రతికేశి రాతి పో 

రించి [పభాతకాలము పరిస్సుట మైనను ధర్మదార 

పట్టించచున్నవా డదె కుటిగత కుక్కుట కంఠ కాహళ+న్. 

ఇందలి బావము శృంగారర సభరిత మై ఆలంకారికమై కవి భావుకతను వెల్పడి 

చేయుచున్నది. ధర్మదార యనగా యుద్ధపరిసమా ప్తి సూచించుట కై యూదు 
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| బాకా | వొద్య విశేషము. ఇదివైరి సమాసమయ్యును ననింద్య గామ్యుమై అర్హ 

గంఫీరముగా నున్నది. 

మహా. 

పరిపొటీ ఖర్వ ఖర్జూపరతి సమయ సరిభాంత సంభోగ భంగిన్ 
దరుణీ రత్నంబు హేలా తరళగతి హరిదా రజః క ర్ణమంబుం 

గురులల్లాడంగ వీగుంగుచములు కదలం గొంతు గూర్చుండి నూజెన్ 

గరవల్లీ కాచ భూషాకల మధుర రుఇణత్కారముల్ తోరముల్గాన్ [110] 

ఇందొక తరుణీ రత్నము హరిదాకర్ణమ ము నూజు విధముల వర్ణింప 

బడినది, ఇందు కవి వాడినయుపమానము సరనమై అతని భావనా మహిమను 

జాటుచున్న ది. 

కీడాభిరామము తెలుగు నుడికారపు టొడుపులకును, మేలిపలుకుబళ్ళకును 

(వసిద్ధిగాంచినది. ఆనంతర కవులలో పెద్దన, శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, రామ 

కృష్ణుడు మున్నగు వారీ పలుకు బడుల ననుకరించిరి. బిల్ల ణీయము, అహ లా 

సం[కందనము, రాధికా సాంత్వనము, శకాంక విజయము మున్నగు ఆనంతర 

శ్చంగార కావ్యములలో |క్రీడాభిరామము[ద్ర గోచరించును. 

ఈ కావ్యమున కనవచ్చు అసాధారణ పద(పయోగ ములను తదర్ధములతో 

కూడ శ్రీ వేటూరి [పభాకర ళాన్ర్రి గారును, థ్రీ బి. వి. సింగరాచార్య గారును 

(పచురించిరి. వాని నన్నిటిని ఇచట పేర్కొనుట పునరుక్రమగును. 
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ఉపయు క (గంథ నిరేశము 
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1. ,కీడాభిరామము పీఠిక పుట ర5. గంటి సూర్యనారాయణ శాస్త్రికి ముడితము 
1923. 

2, చాగంటి శేషయ్య _ ఆంధ కవితరంగిణి పుట ఓ4!. సంపు, 4. 

లి. శ్రీనాధుడు - డా, కొర్లపాటి (శ్రీరామమూర్తి పుట. 186. సెయింట్ 
మైకల్స్ మ[దణ 1271, 

4. కవి తరంగిణి పట 45. 

ర్, ఆరు ద సమ్మగ ఆంధ సాహిత్యం. సంపు. ళీ, వుట 8.77. 

6. ఈ మోపూరు కడప జిల్లాలోని పులివెదల తాలూకాలో నున్నది. ఇచట 

భైరవ స్వామి ఆఆయము గలదు, భైరవుడే కవి కిష్టదైవము. [కీడాభిరామ 
నాటకాంతమున, 

చ*, ముదమున ముల్కినాటి పురమోహనశె ల సువర్ణ కందరా 

సదనుడు, కాల భైరవుడు, శంభుని పట్టి, సమగ వైభవా 

భ్యుదయ పరంపరా విభవముల్ గృప సేయు గవీంద కాంక్షిత 

(తిదశ మహీరుహంబునకు. ద్ప్పయ వల్లభరాయ మం,త్రికిన్. 

అని చెప్పబడినది, మోపూరు కడ మోహనాచల మున్నదనియుు దాన్నిపై 

ఖై రవేశ్వరాలయ మున్నదనియ శాసనముల వలన తెలియుచున్నద. ఆకాలమున 

మోపూరు పెద్ద పట్టణముగా నుండి గొప్ప వర్తక స్థానముగా నుండెడిదట. కాని 

వల్చభరాయని నివాస మా (గామము కాదని తోచుచున్నది, [కీడాభిరామమున. 

బై పద్యమువకు. బూర్వుమేయున్న 

క, నటులది దోరసము దము 
విటులది యోర్లల్లు, కవిది వినుకొండ మహో 
పుట భేదశ మృ తితయము 

నిట గూర్చెను బహ్మ రసికు లెల్బరు మెచ్చన్. 

అను పద్యమును బట్టి యీకవి నివాసము వినుకొండ యని నిశ్చయింప వలసి 
యున్నదిః 
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28, 80, 81 {1964 | 

డ్రీడాభిరామ పీఠిక - ఎమెస్కో. పుట 89, 1972, 

(శ్రీనాధుని కవిత్వత తము - కుందూరి ఈశ్వరదత్తు పుట 29, 

శ్రీ టేకుమళ్ళ అచ్చుతరావు = విజయనగర స్నామాజ్యమందలి ఆంధ 

వాజ్మయ చరితము సంపు 1, పుట 91, 98-9. 

[కీడా, పీఠిక పుట 168. 

[కీడాభిరామ పీఠిక, పుట 45, 



ఓర్, 

26, 

వీ, 

28. 

99. 

80, 
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వేటూరి [పభాకర శాన్రి - శృంగార శ్రీనాథము+ అష్టమ |పకరణము, 
పుటలు 26 1. 

ఆరుద _ సమ్మగ ఆం|ధ సాహిత్యం. సంపు 4, పుట. 185. 86. 

పోణంగి శ్రీతామ అప్పారావు. పుట, 111. (క్రీడాభిరామము - వీధినాటక 

వికాసము. 

పోణంగి = నాటక వికాసము, పుట 182. 

డా. కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి - శ్రీనాధుడు పుట. 200.201, 

ఆర్మధ కవి తరంగిణి = చాగంటి శేషయ్య. సంపు 4. పుట 48. 



లి. శృంగార శాకుంతలము 

(మూలము, అభిజ్ఞాన శాకుంతలము 

కాళిదాసు .. కాలాదులు 

మహాకవి కాళిదాను తన కావ్యముల౦ దెచటను, తన దేళ కాలాదులను 

గూర్చి వివరించి యుండలేదు. ఈతని కాలము నెజుంగుటకై పలువురు విమర్శ 
కులు పెక్కు పరిశోధనలు కావించిరి, వానిలో ఈతడు ,కీ,పూ* [పథమ 

శతాబ్దమునకు చెందిన వాడని కొందణి మతము. ఇతడు |క్రిశ. 400 పాంతము 
నందలి వాడని మరి కొందజి యభిపాయము. మొదటి మతము భారతీయ 
విద్వాంసులదనియు, రెండవ మతము పాళ్ళాత్య పండితులదనియు తలప 
వచ్చును. 

నవరత్న కవులను గూర్చి ఈ కింది శ్లోకము అన్నుకుతముగా వచ్చు 

చున్నది, 

“ధన్వంతరి ్షవణకామర సింహ శంక 

వేతాల భట్ట ఘట కర్పర కాళిదాసాః 

ఖ్యాతో వరాహ మిహిరో నృపతే సభాయాం 

రత్నానివై వరరుచి ర్నవ వికమస్యం” 

ఈ శ్లోకమువలన కాళిదాను విక్రమాదిత్యుని ఆస్టానమునందలి నవరత్న 

ములళో నొకడె యుండెనని తెలియవచ్చుచున్నది. 

భరతఖండమున వి,కమార్క బిరుదముకల రాజులు. సలువురున్నారు. 

విక్రమాదిత్యుడు ఉజ్జయిని సింహాసనమున కీ, పూ. €/వ సంవత్సరమున 

పట్టాభిషిక్తుడై తనపేర నొక శకము స్టాపించెననియు, దానికే “సంపత్' అను 

పేరు ఉత్తర హిందూస్తానమున వాడుకలో గలదనియ ఒక వాదము, ఇశ్సైన 
కాళిదాసు (కీస్తుశకమునకు పూర్వుడగును. ఇట్టుగాక కీస్తుశకము 857-418 
సం॥రం మధ్య విక్రమాదిత్య బిరుదమును ధరించి ఉజ్జయినీ ప్రాంతము నేలిన 
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గుప్త సారభౌమ' డగు ఇమ్మడి చం దగుప్పుని కా: మునందుండెనని ముజ్రియొక 

వాదము.? 

అలహాబాదు నగరమునకు దగ్గరగానన్న భఖీక నామక _గామమున, మార్షలు 
జోన్సు సండితునకు గుం!డ్లిని లోహపు రేకులు కొన్ని లభించినవి, అందు 

శాకుంశల నాటక (పథమాంకమునగల, దుష్యంతుడు హరిణమను తరుముట, 

మునులాతనిని వారించుట, శకుంతల వృత్షసేచనము గావించుట మున్నగు 

అంశ ములు చెక్కబడి యున్నవట, ఈ రేకలు |కీ. పూర్వము 137 నుండి 7! 

వజకు పాటలీ ప్యుతమును పాలించిన సంగవంశపు రాజుల కాలము నాటివని 

పరిశోధకు లూహిలచుచున్నారు, శీ దీనిని బట్టి కి. పూ. (పథమ శతాబ్ది నాటికి 

శాకుంతల నాటకము (పసిద్ధి నొంది యుండెనని ఊహింస వచ్చును. మాళవి 
కాగ్ని మి|తమునందలి 

“ఆశాస్య మీతివిగమ |పభృతి ప్రజానాం 

సంప త్స్యలతే నఖలు గోప్తరి నాగ్నిమి తే” 

అనెడు భరత వాక్యమును బట్టి కాళిదాసు అగ్నిమి[తునకు సమకాలికుడని చెప్ప 

వచ్చును. ఈ ఆగ్ని మి[తుడు (క్రీ. శ. మునకు పూర్వము రెండవ శతాబ్దముల 

విదిశానగరమును పాలించెను, 

కాళిదాసు క్రీ. శకమునకు పూర్వము (పథమ శతాబ్దమునకు చెందిన 

వాడనియే నేటి విమర్శకులు సలువు రంగీకరించుచున్నారు. క్రీ. శ. [పథమ 

శతాబ్దమునకు చెందిన అళ్వఘోషుడు బుద్ధచరిత మున రఘువంశ సరణి నను 

కరించుట కూడ ఈ విషయమును బల పరచు చున్నది. కొళిదాను కాకుంతలము, 

విక్ర మోర్వశీయము, నూలవికాగ్నిమి[(తము, అను మూడు నాటకములను 

రచించెమ. రఘువంశము, కుమారసంభవము, మేఘదూతము బుతు 

సంహారము అనునవి ఈతడు రచించిన (పసిద్ధ కావ్యములు. 

కాళిదాను జీవితమును గూర్చి పెక్కు కథలు వ్యాప్తిలో నున్నవి. కాని 

అవన్నియును కల్పితములు. ఇతడు తర కావ్యములలో ఉజ్జయినీ నగరమును 
విశేషముగా వర్శించుటను బట్టి, కవి కభిమానమగు నానగరము ఆతని నివాస 

స్థలమై యుండునని విజ్ఞుల యభి,[పాయము, ఈతడు (వాహ్మణుడు, శైవ 

మతస్థుడు.* ఈతడు రచించిన నాటకములు మూడింటి యందును ఆర౦ఖభముస 

శవ స్తోతము గలదు. ఈతడు భరత ఖండము నంతటిని సందర్శించి యుండు 
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ననియు, అందును ఉత్తర (ప్రాతమునంతను సందర్శించెననుటక సందేహము 

లేదనియు తెలుపుచు, ఇట్లనుటక్కు ఈతడు గావించిన పామాలయాదుల విపుల 

వర్ణనములే సాక్ష్యుములని (శ్రీ కాలేగారు వివఠించెరి 5 ఈతని కావ్యము లితనికి 

గల బహు శాస్త్ర పాండిత్యమును చక్కగ వెల్హడించు చున్నవి. 

శకుంతల కథకు ఆది మూలము సంస్కృత మహా భారతము. అందీ 

కథ ఆది పర్యమునందలి ఆజువది నాల్గవ ఆథ్యాయ ము మొదలుకొని డెబ్బది 

నాల్గవ అథ్యాయము వణకుము గలదు. మహా భారతము పురాణ ప్రాయమైన 

మహేతిహాసము. ఇందు (పస క్తాను (ప్రస క్రముగ (ప్రవేశించిన పెక్కు ఉపాఖ్యా 
నములలో కాకుంతలోపాఖ్యాన మొకటి. వై శంపాయనుడు జనమేజయునకు 

పౌరవ వంశానుక్రమమును వివరించిన సందర్భమున చెప్పబడిన ఈ కథ విషయ 
(పథానముగను సం|గహముగను సాగినది. 

భారతము నందలి శకుంతలో పాఖ్యానము న 

దుష్యంతుడు పౌరవ వంశకర్త. ఆతడు మహా[పభావుడై సము[దావరణ 

పర్యంతముగల పృథివి నేలుచుండెను. ఆతడొకనాడు చతురంగ బల సమేతుడై 

సపరివారముగ మృగయా పినోదమునకై కడంగి, వనాంతరము చొచ్చుచు 
మాలిసీ నదీ తీరమునందున్న కణ్వాశ్రమము సమీపించెను. రాజు ఆ మహర్షిని 
సందర్శింప గోరి వినీత వేవ్మడై ఆశమమున కరిగెను. 

అట దుష్యంతునకు, అసామాన్య లావణ్యరాశి యగు నొక తాపస కన్య 

స్వాగత సత్కారములను గావించి తాను కిణ్వపుతియగు శకుంతల ననియు, 

తన తం(డి పండ్లు తేర నడవికి వెడలెనని యు ఆతనికి విన్న వించినది, శకుంతల 
రూపము రాజు నాకర్షించినది. ఆతడామెను ఊర్థ్వ రేతుడని కీర్రిగాంచిన కణ్వ 

మహర్షి ఆమెకు జనకుడగుట ఎట్టు సంభవించెనని (ప్రశ్నించెను. అంత శకుంతల 

కణ్వుడు ఎవరికో చెప్పుచుండగా తాను వినిన మేనక్తా విశళ్వామిత (వణయ 

గాథతో కూడిన తన జన్మ వృత్తాంతమును రాజునకు వివరించెను. ఆమె 

విశ్వామిత రాజర్షి పుతిక ఆయినందులకు సంతసించి దుష్యంతుడు ఆమెను 

గాంధర్వ విధిని వివాహ మాడగోరెను. అంత శకుంతల తనకు ఆతని వలన 

కలుగు పుతునికి యౌొౌవరాజ్యాభి షేకముచేయునట్లు ఆతనిని [పతిన చెయు మనెను. 

రాజందులకు అంగీకరించి ఆమెను వివాహమాడి తిరిగి నగరికి మరలుచు ఆమెను 

త్వరలో యథావిభవముగ రాజధానికి పిలపించు కొనెదనని పల్కెను. 

29) 
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పిమ్మట కణ్బుడు ఆ్మశమమున కళుదెంచి దివ్యజ్ఞానముతో జరిగిన దానీ 

నంతను [(గహించెను. శకుంతల పురుషో త్తముడగు దుష్యంతుని ధర్మవిపాత 

ముగా వివాహమాడినందులకు సంతసించి ఆతడామెను దీవించి వరములిచ్చెను. 

పతీ సమాగమమున శకుంతల గర్భము ధరించి మూడ సంవత్సరములు 

గర్భము మోస చకవంర్థి చిహ్నముగల ఒక పుతుని కనెను. వాడు చిజుత 

_పాయముననే గజ సింహాదులనుబట్టి వానితో ఆటలాడుచుండెను. బుషు లాత 
నికి సర్వదమనుడు అను నామమిడిరి. వాడచటనే ఆలు సంవత్సరములు పెరి 

గెను. కాశ్యపుడా కుమారుని పరాక్రమమునుగాంచి ఆతనికి యావరాజ్య పట్టాభి 
“కేక మాచరింప వలసిన సమయ మరుడెంచినడని నిశ్చయించి, శకుంతలను 

పుత సహితముగ రాజగృహమున కనుపుటకు సమకళ్లైను. 

కణ్బుని ఆదేశాను సారము శిష్యులు శకుంతలాసర్విదమనులను రాజ 

నగరిలో విడిచి వచ్చిరి. శకుంతల రాజు కడకు పోయి ఆతడు తన్ను పర్మిగ 

హొందుట నెజీంగించి, పు_ుని యౌవరాజ్య పట్టాభిషిక్తు నొనరింపుమనెను,* 

దుష్యంతుడు సర్వము తెలిసియుండియు, లోకాపవాదఖీతిచే ఆమె నెబుంగని 
వాని వలె నటించి ఆమె నటనుండి వెడలి పొమ్మనెను. అంత శకుంతల ఆశని 

మాటలకు రోషము పూని అసత్యమాడుట దోషమనియు, భార్యాపుతులను 
త్యజించుట ధర్మము కాదనియు పలికెను, రాజు వర్తనము నందు మార్పు 

కానరాదాయెను. శకుంతల మిక్కిలి కోపముతో ఆతడు నిరాకరించినను తన 

పుతుడు సకలపృధీః మండలమును బాలింప గలడని విశదీకరించి రాజ సభను 

విడిపోదలంచెను. అంత సభ్యులెల్లరు ఆచ్చెరు వొందునట్లుగా శకుంతల వచన 

ములు సత్యములనియు, ఆ కుమారుడు దుష్యంతుని కుమారుడనియు ఆ శరీర 

వాణి పల్కినది. అపుడు రాజు లోకనిందకు నెజచి కపటముగ నట్టు వంర్తించితి 
నని చెప్పి శకుంతలను,. భరతుడని వేరు వడసిన సర్వదమనుని సాదరముగ 

(గహించెన్ను, 

అభిజ్ఞాన శాకుంతలము నందలి కథ 

(పథమాంకము :-- హృస్తినాపురనునేలు దుష్యంత మహారాజొక వేసంగిలో 
మృగయా వినోదార్భమై వెడలి మిక్కిలి వడిగల యొక జింకచే నాకర్షింపబడ్డి 
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దానిని తటుముచు పరివారమునువదలి బహుదూర మేగెను, అతడా బింక పై 

బాణ (పయోగము చేయునంతలో కణ్వకశిమ్యలాతని కెదురై బాణోపసంవోర 
మును గావింప వలసికదని కోరుచు ఆ సారంగము ఆళమ మృగమని అతనికి 
తెలిపిరి, రాజు వారి వాక్యములను మన్నించి బాణము నుపసంహరించెను, వారు 

దుష్యంతుని వర్తనమునకు సంతసించి, ఆతనికి చ|కవ ర్రికాగల ప్కుతు డుద 

యింపగలడని దీవెనలిచ్చి కణ్వాశమమునకు విచ్చేసి అట ఆతిథ్యము కొని 

పోనలనీన వ నికోరరి, కణ్వుడు తన ప్పృత్రియగు శకుంతల [పతికూలదై వమును 

శమింపజేయుటకై సోమత్రీర్థమున కేగెననియు, తపోవనమునందు ఆతిథి సక్కా 

రమునకు శకుంతలను నియమించెననియు మునులు రాజునకు తెవిపిరి. దుష్యం 

తుడు వినీత షేషడై ఆశ్రమము ప్రవేశించెను, ఆట నాతనికి శుభ సూచనలు 
టొ మెను; పీమ్మటనతడు, ఆక మాంతికమున విసంభ పలాపములు చేయుచు 

వృక్షమ.లకు జల సేచనము గావించుచున్న మూవురు తాపస కన్యలను గాంచి 

వారి రూప లావణ్యముల కబ్బురపడిను. అతడొక తరుబ్భాయ న్మాశయించి 

వారి ఆలాపములమ విని, ఆకన్యలలోనొకతె కణ్వదుహిత శకుంతల యనియు, 

మిగిలిన ఇరువురు నామె చెలిక తెలగు అనసూయా |పియంవదలనియు నెణిం 

గెను శకుంతల ఎడ రాజున కనురాగ ముదయించెను. కాని ఆమె [వాహ్మణ 

కన్య యేమో అన్న సందేహ మాతనిని బాధించెచు. అంతలో సలిలసేక సంభ 
మమున నవమాలికా పుష్పము మండి లేచి యొక తుమ్మెద నెత్తమ్మియను 

[భాంతితో శకుంతల వదనముపై (వాలెను. శకుంతల కలవరపడెను. తాను 
బయల్పడుటకదియే మంచి నమయమని ఎంచి రాజు (భమరము నదల్బు నెప 

మున వారి ముందుకు పోయెను. రాజును గాంచిన శకుంతలయందు ఆశ్ర మ 

విరుద్ధమైన మనో వికారము గలిగెను, అనసూయా (పీయంవదలు రాజున కుచి 

తముగ స్వాగతమొసంగి సిగ్గతోనున్న శకుంతలను గారవించి ఆట కూర్చుండ 
చేసిరి. రాజు వారితో సంభాషించుచు శకుంతల జన్మ వృత్తాంతము నెజింగి 

కణ్వుడామెకు వివాహముచేయ నిశ్చయించినాడని కూడ తెలిసికొని అనం 
దించెను, 

ఇంతలో వెనుక బడిన రాజసైన్యము ఆ్మశమ [ప్రాంతమునకు చేరినది. 

ఆ ఆలజడికి అడవి ఏనుగొకటి చెలరేగి ఆశను (ప్రాంతమును విధ్వంసము 
గావించుచున్నదని ఎణీంగి ముని కన్యలు రాజునొద్ద సెలవు గై కొని వెడలిరి, 

రాజు ఆశమరత్షణమునకై కడంగను. 



228 

దితీయాంకము ;. శకుంతలపై వలపు నిలిపిన రాజునకు వేటపై 

ఆస క్రి నశించెను ఆతడు తన సఖుడగు మాఢవునికి శకుంతలను గూర్చి 

చెప్పి, తిరిగి ఆశ్రమము (పవేశించి ఆమెను గాంచుట కేదైన ఉపాయమును 
బోధింపుమని అడిగెను, అంతలో ఇద్దరు మునికుమారులు రాజు కడ కేతెంచి 

తమ యిష్షికి విఘ్నమాచరించుచున్న రాశ్షనుల బారినుండి తపోవనమును రక్షింప 

వలసినదిగా కోరిరి. రాజందులకు సంతోషముగా నంగీకరించెను. ఇంతతో రాజ 

మాత కడ నుండి దుష్యంతునికి నగరమునకు రావలసినదిగా తెల్పు నొక వర్త 

మాన మందెను. రాజుకర్తవ్యము నాలోచించి, రాజ మాత పుత్రసమానునిగా 

గారవించు విదూషకుని తనకు బదులుగా రాజధాని కంస నిశ్చయించి ఆశ్రమ 

[ప్రశాంతతకు భంగము కలుగ కుండ తన పరివారమునుకూడ అతనితో పంపి 

వేసెను 

తృతీయాంకము ;__ దుష్యంతుడు ఆ శమము _పవేశించినంత మాత 

ముననే సవనము నిరుష్మదవ మయ్యెను. శకుంతల మదనతాపమునకు గురియై 
బాధపడుచుండ సభఖులామెను లతామండపమునకు చేర్చి శీతలోపచారములను 

గావించుచు ఆమె మనసులోని కోరిక నెజింగి ఆది సఫలమగుటకు మార్గము 

నన్వేషింప దొడంగిరి. |ప్రియంపద నూచన ననుసరించి శకుంతల రాజున కొక 
ప్రణయ లేఖ [వాసెను, శకుంతల న న్వేషించుచు లతామండపమును చేరి కన్యల 

సంభాషణము వినుచుండిన రాజు వారి ఎదుటికి పోయి శకుంతలకై తనకు గల 

అనురాగమును వారికి వెల్లడించెను. సఖులు వారిరువురకు సీకాంతము కల్పించిరి. 

రొజు లజ్ఞాన్వితయెన శకుంతల ననునయించి, గాంధర్వ వివాహము క్షత్రియ 

కులో చితమని ఆమెకు చెప్పెను. అ తలో వృద్ధ తాపసి మైన గౌతమి శకుంతల 

శరీరస్థితిని విచారించుటకై వతెంచు చున్నదని చెలు లన్యాపదేశముగా హెచ్చరిక 

గావించిరి. శకుంతల లాజును పొదలమాటున దాగుకొమ్మనెను. గౌతమి ఏతెంచి 

శకుంతల కుశలము నరసి ఆమెను తన వెంట ఆశమమునకు కొని పోయెను, 

శకుంతల రాజునకు పునస్సమాగమము చం దోదయమున కాగలదని వ్యంగ్యముగ 

చెప్పెను. రాజు ఈ ఆంతరాయమునకు చింతించుచుండ సాయం సవసమునకు 

రాక్షసోపష్టదవము కలిగెనను నెలుగు వినబడెను. రాజు సవనరక్షకై యరిగెను, 

దుష్యంతుడు శకుంతలను గాంధర్వవిధిని వివాహమాడెను. వారిరువురును 
కొన్ని దినములు మాలినీ నదీ తీరమున రహస్యముగ వివారించిరి. సవనము 



223 

సిర్విమ్నముగ పూర్తియెనది. రాజు నగరికి మజలుటకు మును లనుమతీంచితె. 

అతడు శకుంతలకు స్వనామాంకితమగు నొక అంగుళీయకము నిచ్చి, ఆందలి 

అక్షరములు శోజున కొకటి చొప్పున లెక్కింప నవి ముగియునాటికి తానామెను 

అంతఃపురమునకు పిళిపించుకొనియెదనని మాట ఇచ్చి వెడలిపోయెను, 

చతుర్ధాంకము :— భర్తృ విరహమున శకుంతల ఆన్యమనస్క-యైనడి, 

ఆ సమయమున ఆతిథియె వచ్చిన దుర్వానుడామె తన్నాదరింప కుండుట కలిగి 
ఆమె ఎవ్వరిని గూర్చి తలపోయుచున్నదో ఆతడామెను మజచునని శాపమిచ్చెను, 

దుర్వాసుని శాపము వినిన చెలులు చిక్కి_లి కలత చెందిరి. (ప్రియంవద వేగమె 

పోయి మునిని |పార్టించి ఆతని అన్నుగహము వడసెను. ఏదేని ఆభిజ్ఞానమును 
చూపిన శాపము తీరునని ముని పల్కెను. సఖులీ శాప సమాచారమును 

శకుంతల కెటీగింప లేదు. 

కణ్వ మహర్షి సోమ తీర్థము నుండి ఆ శమమునకు తిరిగి వచ్చెను, ఆతి 
డగ్ని శరణము చొరగనే శకుంతలా వివాహవృత్తాంతము తెలిపి, ఆమె 
దుష్యంతుని వలన గర్భము దాల్చినదని అశరీర వాణి పల్కెను, అంత నతడు 

కుమారికను దీవించి ఆమెను భర గృహమున కంపుటకు నిళ్చయించెను. 
అతడు శకుంతలకు అత్తవారింట మెలగ వలసిన విధానమును చక్కగ బోధించి, 
గౌతమిని కార్డరవ శారద్వతులను దోడిచ్చి ఆమె నత్తవారింటికి పంపెను, ఆమె 

వెడలు నపుడు అనసూయా పియంవదలు “రాజామె ఎడ సిరాదర భావమును 

(పకటించినచో ఉంగరమును చూపు మని బోధించిరి, కశ్యపుడు పుతికా 

వియోగమున కలత చెందిన వాడయ్యును పరార్ధమగు కన్యను భర్త కడ 

కంప్పటచ్చే న్యాసమును తిరిగి ఇచ్చిన వాని వలె నూజట చెందెను, 

పంచమాంకము ;--= దుర్వాసుని శాప పభావమున రాజు తాను 

శకుంతలను పరిణయమాడిన వృత్తాంతము మజచిపోయెను. గౌతమియును, 
బుషి ప్వుతులును శకుంతలను రాజ సమక్షమునకు గొనిఫోయిరి. కారరవుడు 

రాజునకు కాశ్యప సందేశమును వినిపించెను, కావో పహతుడై శకుంతలను 

మజచిన రాజు తాను శకుంతలను వివాహమాడిన విషయము నమ్మక శకుంత లను 

నిరాకరించెను. ఆమె చేత నున్న ఉంగరమును రాజునకు చూపదలచెను. కాని 
ఉంగరము కానరాలేదు. ఆ ఉంగరము శచీతీర్ణమున స్నానావసరమున జారి 
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యుండునని గౌతమి తలంచెను. బుషి పుత్రులు శకుంతలా స్వీకరణ, నిరా 

కరణములను రాజునకే వదలి తాము ఆ్మశమమునకు మరలిది రాజు తన 

పురోహితుని ధర్మ సందేహ మడిగెను. కార్తాంతికులు దుష్యంత పుతుడు 

చక్రవర్తి లక్షణ సమెతుడగునని నిశ్చయించిరి కాన శకుంతలను (పసవ మగు 

నంతవజకు తన యింట నుంచు కొనెచననియు, జన్మించిన శిశువు చ కవి 

లక్షణములు కలవాడేని రాజామెను పర్మిగహింపవచ్చుననియు పురోహితుడు 
పల్కెను, తన దీనస్థితికి శకుంతల దుఃఖించుచు పోవుచుండ ఆమెను న్రీరూప 

మెన యొక జ్యోతి పొదిఎ యెత్తుకొని అప్సర స్తీరమునకు గొనిపోయెను, 

షష్టాంకము = ఓక నాడొక జాలరి రాజ నామాంకీతమగు నొక 

యంగుశీయకమును నగరిలో అమ్మజూపి రక్షక భటు=చే పట్టుబడెను, వాడది 

తనకు మత్స గర్భమునందు దొరికినడని చెప్పెన* భటులతనిని రాజు కడకు 
కొని పోయిళద్భృ త్తాంతము విన్నవించిరి.  అంగుశీయక్షమును కనగనే రాజు 
మనమున ఆసితచ్చాయలు తొలగి ఉషోదయమైనట్లు శకుంతలా వృత్తాంత 
మంతయు స్మృశికి వచ్చినది. ఆతడు పళ్చాత్తాపముచే పొగుల జొచ్చెను, 

అతడు తనకు |పియాస్మృతిని కలిగించిన జాలరిని మిక్కిలిగ బహూకరించి 

పంపివేసెను, 

జ్యోతి రూపమును ధరించి శకుంతలను గొని పోయినది మనక, ఆమె 

శకుంతలను హేమకూటమునందలి మారీచాశ్ర మమున ఆదితి పాదముల కడ 

చేర్చెను, ఆదితి ఆశ్రమమున శకుంతల ఒక మగ శిశువును |ప్రసవించెను, 
మేనక ఆదేశమున హస్థినకు వెడలి శకుంతలా వియోగ దుఃఖితుడై యున్న 
దుష్యంతుని గాంచిన సానుమతి, దుష్యంతునికు శకుంతలప్రై నిశ్చలానురాగ 
మున్నందులకు సంతసించెను. దుర్జయ సంహారమునకై ఇందుని యుద్ద నుండి 

వచ్చిన పిలుపు నందుకొని దుష్యంతుడు మాత రికో ఇం|దపురికి తరలెను. 

స_ప్పమాంకము :== దుర్జయ సంహారము నిర్విమ్నముగ ముగిసినది. 
దుష్యంతుడు ఇందుని వీడ్కొని మరలి వచ్చుచు మార్గమునందున్న మారీ 
చాశ్రమమును సందర్శింప గోరెను. ఆ ఆశ్రమ ,ప్రాంతమునం దాతసికి సింహ 

కికోరములతో |క్రీడించుచున్న ఒక బాలుడు కన నయ్యెను. ఆ బాలుని సత్త 

మును బట్టి అచటి తాపసు లాతనికి సర్వదమనుడని పేరిడిరి, ఆ కుమారుని 

ఎడ రాజునకు మమతానురాగము లుదయించెను, బాలుని రకాకంకణము [కింద 
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పడగా రాజు దానిని తీసి ఆతని కిచ్చుటను చూచిస తాపస కన్యలు ఆర కాక ౦ంకణ 

[ప్రభావమును బట్టి దుష్యంతుడే సక్ణదమకుని జనకుడని గుర్పెటింగిరి, 

దుష్యంతుడు శకుంతలను గలసికొని ఆదితి మారిచుల ఆశీర్వాదమును బడసి, 

సతీ ప్యుకులతో రాజధానికి మరలెను, 

శృంగార శాకుంతలము నందలి కథ ; 

(పథ్రమాళ్యాసము ;--- హస్టీరాపురమును _దుష్యంకమహారా జేలు 

చుండెను. ఒక నాడాతసి కడకు కొంవఆు పుళింద వల్దభు లేతెంచి ఆతనిని 

వేటకాహ్వానించిరి. రాజు మృగయాయ త్త శీలుడై పరివారముతో వనమున 
కేగెను. ఆ వనమున గోపా_కులు రాజు రాక నెజింగి ఆతని సముచితముగ 

సత్కరించి తమ యూర ఆనాటి రాతి విశ్రమింప గో౭రి, మాండవ్యుడు రాజు 

వేటకు తరలు నపుడు శుభళకునములు తోచుటను నిరూపించి భోజనావ్య్వానము 

కార్యఫల సిద్ధికి మూలమని వ్యాఖ్యానించి గొల్లల అఆహ్వానమును రొజుచే అంగీక 

శింప జేసెను. రాజు గోపాల నాయకుడిచ్చిన విందును సేనాసమేతుడై యార 

గించి ఆ ర్మాతి కట ఏ శమించెను, 

ద్వితీయా శ్వాసము :_ మరునాడు సూర్యోదయమున రాజు సుభట 
(పకరములను గూడి వేట కనువగు దెస నరణ్యమున కేగెను. అతడు మృగ 

ముల నెల్ఫ్ల బాణ పతితముల గావించుచు మృగయా వినోదము ననుభవించు 
చుండ ఆతని దృష్షి నొక చక్కని ఇట్టే ఆకర్షి ంచెను, అత డధిజ్యశరుడై దానిని 

వెంబడించుచు బహుదూర మేగి మాలినీతశ ముకు చేరెను, ఆ (పదేశము ఆశ్ర 
మాంతికమగుటచే స్థల (ప్రభావమున అతడు జింకపై ఎంతయు కరుణ గల 

వాడయ్యెను. అంత |బహ్మ తేజోధికు లగు నిర్వురు [బహ్మచారులు వెంటఠాగా 

నొక వృద్ధ తాపసి రాజును సమీపించి ఆ జింక ఆ శమ వాసులచే కడు గారాబ 

ముగ పెంచబడినదనియు, దానిని రక్షింపవలెననియు వేడెను. రాజు వారి 
వాక్యముల మన్నించి జింకను విడిచెను. మును లాతని వినయమునకు 

సంతుష్టులై ఆతనిని దీవించి కణాా శమమును సందర్శించి పోనలసినదని 

ఆర్ధించిరి, 

దుష్యంతుడు రథసొరథులను మాలినీ నదీ తీరమున నిలిపి, ధనుర్భాణ 

ముల నుజ్జగించి తపోవనము చొచ్చెను. అచట నాతడు నాలుగైదు పదము లేగి 
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నంత నతనికి పృక్షసేచనము గావించుచున్న తాపసకన్యల ఆలాపరవము విన 
నయ్యెను. ఆత డటువై పేగి లావణ్యవతులైన మూవురు కన్యలను కనుగొనెను, 

వారిలో శకుంతల దివ్యలావణ్య మాతనీ మనమును హరించినది, ఆమె యందు 

త్యతియుగైన తన చిత్తము తగులుకొన్నకతమున ఆమె ముని కన్య కాకుండ 

వలెనని తలంచి వారి మాటల వలననే తన సంశయములు తీరు ననుకొనుచు 

చాటున నుండి వారి ఆలాపములను పినసాగెను, 

అంతలో నొక తేటి కమల |భాంతిచే శకుంతల వదన మండలము న్నాక 

మించెను, శకుంతల భయపడి తన్ను రక్షింపు మని చెలులను వేడెను. 
వారామెను పరిహసించిరి, రాజు తాను వారి ఎదుట పడుటకు అదే తగిన సమ 

యమని మణుగున నుండి వారి ముఐదుకు వచ్చి శకుంతల మధుప బాధ నపన 
యించెను. ఆసనూయాపియంవదలు ఆతనికి స్వాగతము పల్కిరి, రాజు 

తాను దుష్యంతుడనని వారి కెటిగించెను, శకుంగల దుష్యంతుని పై వలపు 
నిలిపెను. అంత ఆనసూయా పియంవదలు అతిథియైన రాజునకు ఆర్య 

పాద్యము లొసంగుటక్రై శకుంతలను పర్ణళాలకు గొని పోయిరి. 

ఆ చెలులు రాజునకు అర్య పాద్యములను సిద్ధముగావించి ఆతనిని పర్థ 

శాలకు తోడ్కొని రమ్మని ఒక ముని బాలకునాతని కడకంపిరి. రాజు ఆ 

(బహ్మచారి వలన ఆమ మేనకా ఏక్యామి| తులకు జన్మించిన దని తెలిసికొని 

మిక్కిలి సంతసించెను, 

అంతట సాయంసమయ మైనది. కన్యళిచ్చు ఆతిభ్యమును గొనుటకైై 

రాజు శిమ్యనితో పర్ణశాల కరుగుచులడ వేట పులి యొకటి మృగయుల నుండి 

తప్పించుకొని ఆశ్రమ పదమును (ప్రవేశించినది. దాని భీకరాకారమును గాంచి 

ముని కుమారుడు ఖితి నొంది రాజును శరణు వేడెను. రాజు ఆ వ్యా ఘమును 

బంధించి దానిని నిజస్కంధావారము చేర్చెను. అప్పటికి చరమసంధ్య యగుటచే 

రాజు |[బహ్మచారికి తాను పర్ణశాలకు మరునాడు వత్తునని తెలివి విడిదికి చేరెను. 
ఆచట నతడు సంయమీం[ద కుమారికను దలచు కొనుచు చింతామగ్నుడై. తన 

చెలికాడగు మాండవ్యునికి శకుంతలా సౌందర్యమును వర్ణించి చెప్పి ఆమెపై 

తనకు గల అనురాగము నెటింగించెను, 

ఆశమమున శకుంతలయు మునికుమారుని వలన జరిగిన వృత్తాంతము 

నెజిగి? రాజు తన ఇన్మ(పకారమః నడిగి దాని నాస కీతో ఆలకించినాడని విని 



288 

సంతసించి మదనబాణవేదనచే కలత చెందెను. ఆ ర్మాతీ వారికొక |బహ్మా 
కల్పము వోలె గడిచెను. 

తృతీయాశ్యాసము వలా శకుంతలాయ త్ర చి త్తు డగు రాజు వేట 

చాలించెను. మాండవ్వ్యుని సారథి], కతిపయా ప్ర పరిజనమును దప్ప తక్కిన 
వారినందటణిీని నగరికి వంపించెను. అంత మునికుమారు లిరువురు రాజుకడ 

కేతెంచి మును లతిగా!తమను నొక [కతువును తలపెట్టిరనియు, తత్సంరక్ష 
ణార్ధమై అతనని రమ్మని ప్రార్ధింప తమ్మంపిరనియు తెల్పిరి. రాజు వారి 
క్ష. రన మన్నించి రథస్థుడె యజ్ఞ కాలకేగి అచటి మునుల కభయ మిచ్చెను 

దిశి 

దుషఃం౦తుని సవన bie rms Aa రాక్షసులకు కంటక [పాయ మయ్యెను క్ట 

రాజు శకుంతలా సందర్భ” మును గోరి చనుచు నొకలతామండ పమున 

విరహిణీయైన శకుంతలను గాంచను, చెలు లామెకు శె తోపచారములను 

గావించుచుండిరి. రాజు చాటున నుండి వారిని తిలకించుచుండెను. శకుంతల 

తన మనము రాజా౦కితమైనట్టు చెలులకు తెలిపెను. చెలులు శకుంతల అను 

రూపుడగు వరుని కోరినందులకు సంతసించిరి. శకుంతలకు తగిన వల్హభుడు 

లభింపవలెనని ఉమావల్లభుని సేవింప సోమతీర్ణమున కరిగిన కళ్యాపుడు కూడ 

దీనిని విని సంతసించునని వారు భావించిరి, వారు శకుంతలపై రాజున కెట్టి యభి 

[ప్రాయము కలదో కనుగొన నెంచిరి. రాజు వారి ఎదుటి కేతెంచెను, చెలులు 

రాజునకు శకుంతల వలపును దెలిపి ఆమెను చే పట్టి రక్షి పు మని కోరిరి, 

రాజు తాను గాంధర్వ విధిని శకుంతలను వివాహమాడెవనని పల్కెను, అంత 

చెలులు శకుంతలకు దుష్యంతుని వలన జనించు పుతుని యౌవరాజ్య పదస్థుని 

గావింప వలెనని కోరిరి. రాజందులకు' సమ్మ తించెను. కకుంతలా దుష్యంతులకు 

గాంధర్వ వివాహమైనది. వారిరువురిని చెలులు వల్దవతల్ప మునకు గొనిపోవు నెడ 
సంధ్యాకాలమున సవశవిమఘ్న మాచరించు నక్తంచరుల నిష్టుర భేరీరవము విన 
వచ్చెను. 

అంత దుష్యంతుడు మునుల ఆర్తిని విని ముహూ ర్రమైన తడయక 

యాగ సంరక్షణమునకై కడంగెను. అతడు రాక్షససేనతో భయంకర సంగా 

మము నెజిపీ దానవాధిపుడై న కాళికాముఖుని |బహ్మా స్త్రోముచే భస్మీ భూతుని 
గావించెను, మునులు ఆనందించి ఆతని నాశీర్వదించిరి. పిదవ నాతడు విరహ 
తప్త యగు శకుంతలను బేరి, ఆమె నన్సనయించి ఆమెతో (కీడించెనుం 

(30) 
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స ప్రతంతు యాగము పరిపూర్ణమైనది మునులు రాజునకు రాజధానికేగ 
ననుమతి నిచ్చిరి. రాక్షసులతో తమ రాజునకు పోరు కలెనని తెలిసికొని ఆతనికి 

సాహాయ్య మొనరింప రాజధాని నుండి సేన లేతింగాను, దుష్యంతుడు హస్తినకు 

మరల దలచి శకుంతల కావార్త నెణింగించెను. అత డామెను త్వరలో ఆంతి 

పురికి రవ్పీంచుకొనెదనని చెప్పి, ముదాంగుళీ మకమునామె (వేలికి తొడిగి, 
ఎట్ట కేలకామె అనుమతి పడసి నగరికి మరలెను. 

చతుర్థాశ్వాసము :-- సోమతీర్థమున తప మాచరించు కణ్వ మహర్షి 

జ్ఞాన దృష్టితో శకుంతలా వివాహము నెటింగి, ఆ్యళమమునకు తిరిగి వచ్చెను. 
శకుంతల తండి యెడ భరీ గొరవములను చూపుచు జరిగిన వృత్తాంతము 

నాతనీకి విన్నవించెను. కణ్యుడు శకుంతలా వివాహము ధర్మబద్ధమైనదని 

తలంచి సర్వుముని జనాంగీకార మును బడ సెను, 

(పాణవల్టభుని గూర్చి చింతించుచు శకుంతల అతిథీయై చనుదెంచిన 

దుర్వాసుని సత్కారమును మజచెను. అంత నతదు కోపించి భర్త ఆమెను 

మజచు నట్లు శపించెను. అఆవనూయమునిని (పార్థించి ఆతని ఆన్ముగహము పడ 

'సెను, ముద్రికా సందర్శనమున పీయుడు శకుంతలను గు ర్రింపగలడని ముని 

నుడివెను, శాప |పభావమున దుష్యంతుడు శరుంతంచు మజచి రాజ్య కార్య 

మగ్ను డాయెను, 

శకుంతల గర్భము దాల్చి నవ మానములు నిండినపిమ్ముట విక్ర పుకుని 

కనెను, మునులాతనికి భరతుడను నామమిడిరి. కణుడు శకుంతలను పతిసన్ని 

ధికి పంప నిశ్చయించి. ఆమెకు సతీధర్మములను బోధించి, అనసూయను, 

[పియంవదను, ఇద్దరు శిమ్యలను ఆమెకు తోడిచ్చి పంపెను, 

శకుంతలను విస్మరించిన రాజు ఆమెను నిరాకరించెను. అనసూయా 

పీయంవదలు ఆతని మాటలకు ఆగ్రహించి సతీ పుత్రులను విడనాడుట రాజు 
నకు ధర్మము కాదని బోధించిరి. వారు సత్యమును దెల్పుడనుచు దేవతల నెలు 

గ_త్తీ పిల్చిరి. అంత నాకాశ వాణి రాజునకు శకుంతల ఆతని సతియనియు, ఆ 

బాలు డాతనీ కుమారుడనియు ఎటజీంగించెను, ఆ పలుకులు విని అనసూయా 

(ప్రియంవదలు రాజు నధిక్షేపించుచు ఆతనికి ఉంగరమును జూవిరి, తద్దర్శన 

ముతో ఆతనికి సర్వమును జ్ఞప్తికి వచ్చెను, ఆతడు శకుంతలను నిరసించినందు 
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లకు పఓితపీంచి, కుమారుని _గపాంచి నభకు విషయము నంతను వివరించెను. 

ఆంత నారదు డట కేతెంచి రాజునకు విస్మృతి కలుగుటకు గల కారణమును వివ 

రించి ఎల్లర మనసుల కలత దీర్చెను. దుష్యంతుడు శకుంతలను పట్టిమహిషి 
గను, పుతుని యువూజుగను (పకటించెను. నారదుడు యువరాజునకు రాజ 

ధర్మముల నుపదేశించెను. 

అభిజ్ఞాన శృంగార శాకుంతలములు; నామౌచిత్యము ; 

అభిజ్ఞాన కాకుంతలమను సమాసము యొక్క విగ్రహమును గురించి 
పలువురు పలు విధముల [వాసియున్నారు. ఆధిజ్ఞాన స్మృళతాళకుంలా, అభిజ్ఞాన 

శకుంతలా (శాక పార్టి వాపవత్ ) యస్మిన్ తత్ అని కొందణును 'అభిజ్ఞానంచ 

శకుంతలాచ (ద్వంద్వము ఆభిజ్ఞాన శకుంకలే; తేయస్మినాతత్ అని కొంద 

అును, అభిజ్ఞా నేన స్మృతా శకుంళలా యస్మిన్ తత్ (మధ్యమ పదలోవి) 

యని కొందజును (వాసియున్నాళు.! 

ఆవి 

అభిజ్ఞాసమగు అంగుశీయక మునకు మిక్కిలి పాధాన్యమొసగిను. దీని ద్వార 

ముస అతడొక (పథాన కథా[పయోజననవూను సాధింపనెంచెను, నాటక [వథ 

మాంకముననే ఈ అంగుళీయక |ప్రస్తావము సచ్చినది. రాజు శకుంతలను 
బుణవిముక్తను గావింవదలచి ఆ ఆంగుశీయకమును (వియంవద కొసంగ 

బోయెను. ముని కన్యలకు భూషణములు అక్కలేదు. కాని ధాజు తన హృద 
యమునే శకుంతల కిర్చితము గావింప వలెనన్న తొందరలో ఆ=గుళీయకము 

నీయబోయెను. కాని వారు దానిని .గహింపలేదు. ఈ సందర్భమున తమ 
జీవితముల యందీ ఉంగరము ప్రాధాన్యము వవాంచునని నాయికానాయకు లెజు 

గరు. మై (పస్తావము యథాలాపముగ జరిగినది, రాజు గాంధర్వమున శకుంత 

లను పరిణయమాడి నగరికి మరలుమ, స్వనామ ముదాంగుశీయక మామెకిచ్చి 

ఇట్లు చెప్పెను. 

అభిజ్ఞాన మనగా చిహ్నము, గురు, కాళిదాసు తన నాటక కథయండిీ 

అ 

ఏకైక ముత్ర దివసే దివసే మదీయం 

నామాతరం గణయ గచ్చసి యావదంతమ్ 

తాపత్ (పియే మదవరోధ 'నిదేశ వర్తి 
నేతా జన సవ సమీప ముపెషంతీతి 8-12 
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“ఉ౦గరములోని నామాక్షరములు దిశమున కొక్క టిగా గణించుచుండ నవి 

ముగియు సరికి నా రాణి వాసమునకు నిన్ను పిలిపించుకొనియెదనని యిందలి 

భావము. రాజుట్ట్లు వచించి వెడలిన పిగప పతిధ్యానమున మునిగి యున్న 

శకుంతలకు దుర్వాసుని శాపము కలిగినది. ఆతడు ఆభిజ్ఞానము చూపించిన 

ప్రీయడు గుర్తింప గలడని తరిగి అన్ముగహ వచనములను పలికెను. నాయికా 

నాయకుల సమాగమమునకు గుర్తుగా మిగిలినది ఉంగర మొకటియే, అది 

కథయం దత్యంత [పాధాన్యము వహించుచున్న ది. శకుంతల భర్తృ గృహము 

నకు వెడలు సమయమున చెలులు ఆతీస్నేహము పాపళంకి అనుచు, శకుంత 

లతో పతి నిరాకరించిన ఉంగరము చూపుమనిచెప్పిరి. శకుంతల దానిని శక 
తీర్దమున జారవిడిచినది. 

ఈ అభిజ్ఞాన కల్పనము వలన కాళిదాసు నాయికా నాయకుల (హేమను 

కం[ద్రియాతీతమైన దానినిగా నిరూపింపద౭ చెను, నాయకుడు కణ్వ్యాశమము 
ప్రవేశించి అమ్మహార్షిని గూర్చి కళల (పశ్నములై న చేయక, శకుంతలా 

సౌందర్యమును గాంచి మోహమగ్నుడాయెను. నాయిక ఎడల ఆతనికి జనించిన 
అనురాగము ఐహికమైనది. శకుంతల గూడ దుష్యంతుని పొందుకోరినది, 

తంగడి తనకు ఆదేశించిన 'అతిథిసత్కార'* కార్యమును పూర్తిగ విస్మరించి, 
దుర్వానునికి స్వాగతమీయక పరధ్యానమున బడినది. ఇట్టి స్వయం కృతా 
పరాధమునకు తగిన శిక్షను పొందినది. అంగుళీ మకమును జార విడుచుటకు 
కూడ ఆక్షద్ధయే కారణము. అటుపై నాయికా నాయకులకు కలిగిన వియోగము 

వారి చిత్తములను శాళనము గావించినది. కావుననే కవి అభిజ్ఞానము పోవు 
నట్లును, శకుంతల దానిని తిరిగి పొందు నట్లును చేసి రాజుకు దుర్భర 

దుఃఖమున ముంచెను, ఈ అభిజ్ఞాన సందర్శనము రాజును సతీనిరసనముపట్ల 

పళ్ళాత్తప్రుని గావించినది. పుతునికొఆకు విలపింపజేసి అతని మనమును గార్హ 

స్థ్య ధర్మమునకు మరల్చినది, మారీచా శ మమున దుష్యంతుడు కనిన శకుంతలా 
రూవమిది. 

“వసనే పరిధూసరే వసానా నియమ ఇామముఖీ ధృతెక వేణీ, 
ఆవి నిష్కరుణస్య శుద్ధశీలా మమ దీర్భం విరహ|పతం బిభరి. 6-21 

ఈ శకుంతలా రూపము కణ్వాశమమందున్న మూర్తికి భిన్నమైనది ఇది 
నాయకునకు మోహము కలిగింపక, ఆతని పూర్వ చర్యకు సిగ్గిలచేసి ఆమెపై 



లీక? 

విశుద్ధ సీమను నెలకొల్పినది. శకుంతలకూడ ఇన్ని దినములు తన తప్పిదము 

నకు విధి వేసిన శిక్ష ననుభవించి సర్వ సౌఖ్యములను వదలి పత్మివకా దీక్షను 

పూనినది, ఇట్టి స్థితి యండు వారివురి పునసృమాగమము అతిలోక మై భాసీంచి 

నది ఇట్లు ఈ అభ్రిజ్ఞానము కవ్వుర్దిష్ట ప్రయోజనమును సాధించి నామమును 

సార్ధఠమొనరించినచి. 

ఈ నామమునం దభిజ్ఞానము చేర్పబడుటకిం౦కొ క కారణమును కూడ 

ఊహీంపవచ్చును, అది కశాకుంతలునికి సంబంధించి యున్నది. డువ్యంతుడు 

మారీచాశ్రమమన ప్రవేశిచి అచట బాలార్క బింబమువలె వెలుంగు నొక 

బాలుని గాంచెను. పుత సమాగమనకై తహతహలాడెడు ఆతని మనమున, 

ఆ బాలుడు తన కుమారుడేమో ఇను అనుకూన ముదబుంచెను, ఆతని స్పర్శ 

మ్మాతముననే అత డనిర్వచనీయానందము సనుభ్రవించెను, [కింద బడిన రా 
బంధ రూపముననుండిన అపరాజీతయను మూలిక ఆ కునూరుడు దుష్యంత 

కుమారుడని రుజువు చేసినది. ఈ శాకుంతలుని అభిజ్ఞాన మిట్లు కథానిర్వహణ 

మును నుభాంతముబేసినది, నాయకుడు తాను చరి తార్హుడై కట్లు భావించెను, 

ఇట్టి ఆనందముతో నాతడు సతీ సమాగమము నొందెను. “అభిజ్ఞానేన జ్ఞాతం 
శాకుంతలం (శకుంతలా కుమారం) అధికృత్య కృతం నాటక” మ్మని 

ఈ సందర్భమున నామమును నిర్ణచింపవల యును. 

వినవీరన శకుంతలాఖ్యానమును శృంగౌర (ప్రధానముగా రచింపదలది, 
త|దసమును నిపుణముగ పోషించెను. ఈ నామనిర్ణయమును గావించుటలో 

నతడు శ్రీనాధుని శృంగార నై షధము ననుకరించి, అందులోనలెనే ఇందును 
రన స్ఫూర్తిని సాధించెను. ఈ రసపోషణమున కనువుగ తన కథాాపణాళికను 

మలచుకొనెను. శకుంతలోపాథ్యానము నాయికా [ప్రధానమైన కథ, వ్యాసుని 

సృష్టిలో థరుంతల (పొడ, అమే మున్యాళమమున పెరిగి ధం చరణమును 

కార్యవిచక్షణ జ్ఞానమును సంతరించుకొనినది. ఆమె యందు కన్యాసహజమైన 

ముగ్గాత్యములేదు, కాళిదాసు భారత శకుంతల యొక్క రూసలావణ్యాదుల నతి 

శయము గావించి ఆమె హృదయమును సుకుమార స్నిగ్ధముగా మలచెను, 

ఈమె ఆశమ వాతావరణమున పెరిగి లౌకిక జీవనమునకు దూరస్థితయె 

అయ్యును బంధములకు దూరముకాలేదు. ఈమె ఆశమ వృతలతాదుల 

యందును మృగాదుల యందును నెజపీన నెయ్యము ఈమె కోమలహృదయ 
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మును వెల్తిడించుడు. బహిః [ప్రాణములై వర్తించు చేలుల సొపహార్దముతోడన్న, 
మహర్షినే మమకారముతో కట్టివేయగల్ను వర్రనముతోడను పెరిగినది. సర్వ 
సృష్టికి ఆమె దివ్యశోభను సంళతరించినది, ఇట్టి కుసుమ నుకుమార నద్భశయగు. 
సీమె నాటకాంతమునకు, ఒక మానసిక పరిణామమునకులోనై అర్యగృహిణిగ 
రూపు దిద్దుకొనినడి. పిన వీరన యొక్క శకుంతల కేవలము ముగ్గ. భర్త 
ఆమెను తృణీకరించినపుడు వెతము నోరెత్తివపలుక జాలని అబల, ఈమె 
శృంగారమూ ర్తి. పినపీరన (పత్యేక దృష్టితో గావించిన ఈ నాయికా చితణము 

ఈ పబంధ నామమును సార్థక మొనరించుచున్నది. 

శృంగార భాకుంతలమునకు శకుంతలా పరిణయమును నామాంకరము 

కలదు. ఈ నామము కూడ కావ్యవస్తవునకు ఉఊవితమై ఒప్పుననుటలో సంది 
యము లేదు. పినవీరన శన కావ్యము నందెచటను దానిని శృంగార శాకుంతల 
మని కాని శకుంతలా వరిజయమని కాని పేర్కొనలేదు. కావ్యవతారికలో 
కృతిభ_ర్త “కూర్మి కృతి సేయునాకు శాకుంతలంబు' అని అర్థించెను. కథా 

రింభమున “నా యొసనర్పంబూనిన శాకుంతల కథా లతాలవాలంబగు పురీలలా 

మంబు అని హ స్రినాపుర వర్ణనమున కుప [కమించెను. ఆళ్వాసాంత గద్య 

లభో “శాకుంతల కావ్యం' బని పేర్కొనినాడు. కావున ఈ కవి తన కావ్యము 

నకు శాకుంతలము అకు నావముంచెననుట స్పష్టము. కాని వతత్కావ్యమున 

శృంగార మత్యంత రమణీయముగ పోషంసబడుటచే - శృంగార కాకుంతల 
మను నామమ్ము శకుంతలా పరిణయమను నామము కంచె మిక్కిలి ఒప్పిదమగు 

చున్నదని చెప్పవచ్చును. శాకుంతల ౭థననుసరించి భొవ్యములు వాసిన ఇతర 

కవులు, కృష్ణకవి, పెద్దాడ నాగయామాత్యుడు, రేవణూచి వేంకటార్యుడు 

మున్నగు వారీ కథకు శకుంతలా పరిణయమను నామమునే యొనంగిరి. 

నాటక పరిశీలనము ; 

అభిజ్ఞాన శాకుంతలము ఏడంకముల నాటకము, ఇందలి వస్తువు 

(ప్రభ్యాతము. నాయకుడు ధీరోదాత్తుడు. రసము శృంగారము. శాటక లక్షణము 

లను సాహిత్యదర్పణ మిట్టు వవరించుచున్నదిం 

“నాటకమున వృత్తము (సిద్ధము, ఆయిదు సంధులు, విలాసము బుద్ధి 

లోనగు గుణములును, నానా విభూతులును ఉండును, అది సుఖ దుఃఖ నము 

ద్ఫూతములగు నానా రసములచే నిరంతరమును అగును, అందు అయిదు మొదంం 



ఫది వజకు ఆంకముతు చెప్పబడినవి. నాయకుడు | పసిద్ధ వంశజుడు, రాజర్షి 

ధీరోదాత్తుడు (పతాపవంకుడు, గుణవంకుడు, దివ్యుడేని దివ్వాదివ్యు డేని కావల 
యును. శృంగార మేకాని పీవమేకాన ఒకటేరనము అంగి. కడ మర సములన్నియు 

అంగములు. కార్య నిస్వహణమునందు అద్భుత రసము. కావ్య వ్యాపృత పురు 

షులు నలువురైదుగురు ముఖ్యులు, దాని బంధనము గోవుచ్చాగమునకు నమ 

చయున యుగము గలదిగా చెప్పబడినది. 

కవిగా, నొటకక ర్హగా సాహిత్మమున కాశిదానునకు.గల సాన మెనలేనిది. 

ఈతడు రచించిన కావ్యములన్ని ము ఈతనికి యళన్సు నాపాదించుచున్నను 

న. శాకుంతల నాటకము తత్కీరర్హికి పతాక నె త్రినది. ఆందునలననే 

కావ్యేమ నాటకం రమ్యం నాట కేషు శకుంతలా 

త|తావీచ చ కుర్గోంక సశ శ్లోక చతుష్ణయమ్” 

అను ఆభియు క్తోక్తి ఏర్పడినది. 

అభిజ్ఞాన శాకుంతలము నందలి కథకు మూలము మహాభారతము నందలి 

శకుంతలో పాఖా్యానము. ఈ కథ పద్మ పుం- అ సర్గఖండమున 15 అధ్యాయము. 

అలో కలదు. కాళిదాసు నాటకమునకు ఈ సళంమకడ ఆధారమని కొంది 

అభివాయము. అట్టుకాక కాళిదాసు నాటకము ననుసరించియే పురాణమన 
అభిజ్ఞాన వృత్తాంతము చేర్చబడి యుండునని కొందటి ఆధ్రిపాయము,. ఈకథను 

ఇతడు రస దృష్టితోను, జౌచిత్య దృష్టితోడను, పరికించి చమత్కార సహితము 
స్వాభావికము నగు ఒక ఉత్తమ నాటకముగా రచించెను, మూలమును పలు 

వన్నెచిన్నెలతో నలంకరించి ఆతడొక సజీవ చారుతర నాటక మూర్తిని విశ్వ 
కావ్య శిత్పాలయమునం దగస్థానమున (_పతీష్మించెను, శాకుంత లమునందఅి 

కల్పనములు కాళిదాసు భావనా పటిమను (వదర్శించు రమణీయ చిహ్న ములు, 

అతడు కేవలము కథను కొనసాగించుటకే కాక్క, తాకు కల్పించిన ఏచిన్న 

అంశము లేకున్నను కథారస స్ఫూర్తికి భంగమగునేమో అనునట్టుగ దానిని 
కల్పించెను. ఈ నాటకము నందలి [ప్రథమ పంచమాంకములందును, నష్ట 
మాంకమున కొలదిగను మాతమె భారత కథ గోచరించును, తక్కిన కథ 

అంతయు కవికల్పనయే, 

కాళిదాసు భారత కథకు గావించిన మార్పులు ముఖ్యముగ నాల్గు తావు 

లంచు కన్పించు చున్నవని శ్రీ కొమజ్టాజులత్మణరావుగారు తెలిపిరిక్ 
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ఇందు మొదటి మార్పు నాయికా నాయకుల రాగోదయమునకు అను 
లాగా ఓీవృద్దికి సంబంధించినది. ఇది కాశిదాను రస దృష్టి సూచించు నట్టిది. 

మహాభారత  కథయందు దుష్యంతుడు శకుంతలను కుటీరములో చూచి 

వహించెను. శకుంతల తనకు జనించు కుమారుని పట్టాభిషి కుని గావించవలె 

నను ఒప్పందము గావించు కొని ఆతతని పరిణయ మాడెను. ఇచట 

శకుంతలకు రాజువైగల (పేమ నిర్వ్యాజమైనదిగా కనరాదు. ఇంక దుష్యంతుడు 

పండ్లుతేర నడవికి వెడలిన కణ్వుడు మరలి వచ్చునంత వటుకెన తాశజాలక 

విరహాతురత్వమున శకుంతలను చేప్టెను. ఇట్టి ఇం(దియ లోలత్వము రాజు 

శీలమునకు లాఘవము నాపాదించుచున్నది కనుకనే కాళిదాను కణ్యుని సోమ 
తీర్థమున కంపెను, ఆతడు తిరిగి వచ్చుసరికి చాల వ్యవధి యున్నది. ఈ సమ. 
యమున నాయికా నాయకుల _పేమయు [కమ వికానమునొంది ఫలప్రా వీని 

బడసీనది. ఇట వీరి అనురాగము పరస్పరమై కనవచ్చును. భారతము నందు 
దుష్యంతుడు శకు. తలను చేపట్టి వీదప మహర్షి తిరిగి వచ్చు నంతవజకైన 

ఆగక దొంగవలె వెడలి పోయెను. నాటకమునందాతడు బుషి ప్యతుల 

(పార్థనపై ఆ శమములో కొన్ని దినములుండి వారి సెలవు పొంది వెడలెను. 

ఇక రెండవదియ [పథానమైనదియు నగు మార్పు దుర్వాసుని కాపము, 

దీనిని కాశిదాను జొచిత్య దృష్టితో గావించెను. భారతమున దుష్యంతుడు తాను 
నగరికి వెడలి నంతనే శకుంతలను తన సన్నిధికి విలిపించు కొందునని చెప్పెను, 
కొని ఈ మాట నాతడు మనఃస్ఫూ రిగా పల్కలేదని తెలియనగును. అతడు 

రాజధానికి మరలి నంతనే ఆ విషయమును మజచిన వాడువలె నుండును. 

పిదప కుమారునితో గూడి వచ్చిన సతిని తెలినియే నిరాకరించెను, జఇట్టితడిందు 
అసత్యమునకు జంకనివానివలె గోచరించును. కాళిదాను తన నాటక నాయకోని 
ష మచ్చయు లేని ఉత్తమ పురుషుని కావింప దలబెను, అందులకే దుర్వాసుని 
శాపమును కల్పించెను, ఈ శాప [ప్రభావమున నాయకుడు తన పరిణయ 
వృత్తాంతము నంతను మజచుటయు,. ఆతని మనమునందు శకుంతలానురాగము 
జన్మ జన్మాంతర సౌహార్డ్ద భావమై నిగూఢముగ దాగి యుండుటయు ఎంతో 
ఉచితముగ నున్నది. 

మూడవ మార్పు కుమార సంబంధమైనది. ఈ మార్పు గూడ ఖ్రాచిత్య 

మునే సాధించుచున్నది. భారత కథయందు శకుంతల దుష్యంతుని కడకు 
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యౌపరాజ్యాభిషేకమునకు యు కడై న కుమారునితో గలసి వచ్చును.ఆ కోమా 

రుడమిత [పభావంతుడు* చ[కవర్తి లక్షణ సంయుతుడు. దుష్యంతుడు సతిని 

గు_రింపకుండినట్టు నటించినను కుమారుని గూడ నిరసించుట ఉచిశముగ లేదు. 

కావుననే కాళిదాను శకుంతలను గర్భవతిగ నున్న ప్పుడే రాజసన్ని ధికి బంపెను* 

ఈ మార్పు నాటకమునకు సవాజత్వము నాపాదించుచున్నది. నాల్గవ మార్చు 

నాటక నిర్వహణమునకు సంబంధించినది. భారత కథయందు అశరీరవాణి సత్య 

మును తెలియజెప్పుటచే నాయకుడు నాయికను చేరదీసెను ఈ సమాగమము 

రాజ సభయందయె?ను. నాటకమునందది మారీచా,శమమున కల్పింపబడినది, 

ఈ అ[శమముననే శకుంతల కుమారుని గనెను, ఆమె విరహ్యవత ధారిణియె 

ప్రశాంత మనస్కురాలై? పతి ందమితమైన యనురాగమును స్థిరముగ చిత్తము 

నందు నిల్పినది. నాయకుడు అభిజ్ఞాన దర్శనముచే _పియాస్మరణమునుపొంది 

పళ్ళ్చాత్తప్తుడె తన ఆత్మను పునీతము గావించుకొని (పే మసీ సందర్శనమున 

కును కుమార పరిష్వంగమునకును పరితపించుచుండెను. ఇట్లు నిర్మల చేతను. 

లైన వారిరువురి కలయిక దివ్యమై భాసిందినడి, 

ఈ నాల్లేకాక ఐదవదియు, నాయిక హృదయమును నాయక పునఃనమా 

గమమునకు సుమఖురాలిని గావించి, నాటక సుఖనిర్వహణమువకు పరోక్షముగ 

తోడ్చడినదియు నగు మార్పు సానుమతి పాత కల్పనము. ఈ సానుమతి నాట 
కమునందలి ఆజవ అంకమున (వ చేశించును, ఈమె మెనకకు సఖి, మేనక 

ఖిన్నురాలై యున్న తనకమా_ర్రె శకుంతలకు ఆనందమొసగు కార్యము నేదైన 
చేయుమని ఆర్థింపగా. సానుమ% శకుంతల నెడబాసిన రాజు మనము ఎట్టు 

న్నదో [గ్రహింప తలంచినది. సానుమత్రి దుష్యంతుని పరితాపమును, ఆతని 

హృదయమున [(పేయసి ఎడల నెలకొనిన నిష్కల్మషమైన ఆనురఃగమును కను 
లారగాంచినది, అతడు శకుంతలను [పత్యాఖ్యానము గావించుటకు దుర్వాసుని 

శాపమే కారణముగాని అన్యము గాదని ఎతీింగెనది. సానుమతి శకుంతలను 

రాజెంతగా | పేమించుచుండెనో, శకు తలకును, మేనకకును తిరిగి ఎజింగించియే 

యుండును. పతి తనకొనరించిన అవమానముచే, ఆతని |ప్రవ ర్హనముసట్ల 
వె ముఖ్యము వహించిన శకుంతల, పతి తన్ను నిష్యారణముగ నిరాకరించ 

లేదనియు అతడు తనపై స్థిరానురాగము కల్లియున్నాడనియు తెలిసి కొంత 

(31) 
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యూజడిల్లి యుండును, దుష్యంతునిపట్ట ఆమెకేర్పడిన వై ముఖ్యము దీనితో 
తొలగియుండును, 

ఈ మార్పులు [ప్రధానము లైనట్టివి. కాళిదానుని నాటకమునకు సౌంద 

ర్యము నాపాదించునట్టి కల్పన లింకను ఆనే కములున్న వి. ఇవి పినవీఠన గావిం 
చిన నాటకానుసరణమును వివరించునపుడు పేరొ_నబడును. 

కాళిదాసు కవితామాధుర్యము నాటకము నందంతటను శాలు వారుదున్న ది, 

ఈ కవిత జగ ద్వితము. ఇందలి భావములు స్నిగ్ధ మధురములు. దానిని గూర్చి 

ఇట [పత్యేకముగ ఇస్పబనిలేదు. సంస్కృత నాటక వాజ్మయమునందీ అభిజ్ఞాన 

నాటకము మిక్కిలి (పసిద్ధినిగని రంగ (వయోగ _ప్రయోజనమునకు గూడ 

ననుకూలమై ఒప్పుచున్నదనుటలో నతిశయో క్రి లేదు. 

పినవీరన కాలాదులు :. 

వినవీరన రచించిన [(గంథములలో నేడు శృంగార కాకుంతలము, 

“జైమిని భారతము” అను రెండు మాత్రము లభ్యమానము లగుచున్నవి. అందు 
కాకుంతలము నీతడు చిల్లర వెన్నయామాళ్యునకును, జైమిని భారతమును 

సాళువ నరసింహరాయలకును అంకిత మిచ్చెను. పవినవీరన కాలమును నిర్ణయిం 

చుటకు శాకుంతలము నందెట్టి ఆధారములును దొరకుటలేదు. జైమిని భారత 
కృతిభర్తయగు సాళువ నరసింహరాయల కాలమునుబట్టి, పరిశోధకులు పినవీరన 

పదునేడవ శతాబ్ది ఉత్తరభాగమునందలి వాడని నిళ్చయించి. శిజైమిని భార 

తము ఇతని చివరి రచన అనియు, శాకుంతలము సీతడు కీ. శ. 1474 నకు 

ముందుగను, జైమిని భారతమును 1174-96 మధ్యకాలమునను రచించియుండ 

వచ్చుననియు వారు భావించుచున్నారు. వినవీరన శ్రీనాథునికి సమకాలికుడనియు 
ఆతడు వృద్ధాప్యము నందున్నప్పుడే కసి చిలుత పాయము సందుండి యుండు 

ననియుకూడ విజ్ఞులు అధిపాయ పడుచున్నారు. 

ఈతని గృహనామమునుబట్టి ఇతడు సిల్పల మజ్జి (గ్రామవాసి యనియు, 

శకుంతలా పరిణయమను నెల్లూరు మండలమునందలి సోమరాజు పల్లైయందు 

నివసించు చిల్లర వెన్నయ కంకితమిచ్చుటచే ఈ (గంథరచనా కాలమున ఈ 
కవి సోమరాజు పల్లెయందు వసించి యండనోపుననియ అటుపై జైమిని 
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భారత రచనాకొలమునకు కర్ణాట రాజధాని నగరమైన విజయనగరము గందుండె 

ననియు తలంప వీలగుచున్న ది, 

ఈ కవి కర్వాచీనుడును, విల్లలమజ్జి వంశస్థుడును అయిన “పెనుమళ్ళ 
సోమయామాత్యుడు తాను “రచించిని సీమంతినీ పరిణయమున పినవీరనను 

గూర్చి పెక్కు విషయములను వెల్తడించెను. అఎదిట్లు కలదు. వపిల్రలమజ్ఞి [గామ 

వాసులైన గాదయ్య నాగమాంబలకు చాలకాఐము వజకు సంతానము కలుగ 

లేదు. వారు శ్రీశైలము నందు వసించిన భాకతీ తీర్జులనెడు యతీం్యదు నుపా 

సించి, మం్యతోపదేశమును బడసి కవలపిల్లలను కనిరి. వారిలో నొకడు పెద 

వీరభ|[దుడు, ఇంకొకడు పినవీరభ్యదుడు. పినవీరన పుట్టుకతోడనే ఒక జడను 
ధరించి యుండుటచే. సాతాత్సర మేళశ్వరుని అవతారముగ భావింపబడుచుండెకు, 

ఇతడు శాస్తాందుల నభ్యసించి కాళిదాసాదుల వలె కవనము వాయగల నేర్పరి 

అయ్యెను. పెదవీరవ :ర్షాటరాజుల కొలువునకు పోయి అచట డెబ్బదివేల 

సామంతుల కధికారియై కీర్సినార్జించెను .10 

వినవీరన తండి గాదయామాత్యుడు, తల్లి నాగమాంబ, వీరిది కాశ్యప 
గోత్రము, పీనవీరన భార తీత్రీర్థ యతీర్యదుల శిమ్మడు. “భారతీ తీర్భగురు 

శ్రీ చరణ కరుణా కటాక్ష లబ్ధసిద్ధుడ'నని అశ్వాసాంత గద్యంలో చెప్పుకొనెను, 

ఇతడు శినభజనాస క్తుడు.!! ఆరాధితామర వీరభదుడు.12 వీరభద పద పద్మ 
ధ్యాన శుద్ధాంతరంగుడు. 18 

పిల్లలమ జ్ఞీ వారిది శారదాపీఠమని |పసిద్ది కెక్కిన విద్య్వద్వ్యంశము. పిన 
య 6& అ 

వీఠన తాతయు, తం డి యును, అ్యగ్మభాశయు కవులు. వారిలో నితడు వాసి 

గాంచెను. ఈ అంశములను జైమిని భారతము నందలి ఈ (కింది పద్యములు 

వెల్లడించుచున్నవి, 

క. తాతయు తండియు నగ 

(భాతయునుం దాను భువన భాసురకృతిని 

ర్మాతలు విలలనతి వి 
య ధ్ 

ఖ్యాతుని( వినవీరు బోల గలరే సుకవుల్. 1-21 

తే. మటి మాతంబె పిల్లల మజ్జి పేరు 
చేరు వలె కాదు శారదా పీఠకంబు 
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వారీలోపలం బినవీరు వాక్య సరణి 

సరను౭కు నెన్న కర్ణరసాయనంబు. 1.29 

(శ్రీనాధుని హరవిలాసమును కృతిగొనిన అపచితిప్పయ సెట్టికి పిల్లల 
మజ్జి పెద్దన్న అను గురువుండెనట, ఆతడి కవికి తాశయో లేక అన్నయో 

ఆయి ఉండునని పండితుల అభి|పాయము. 

పినవీరన సరస్వత్యుపాననచే మహిమ సంపాదించిన వాడని యు, అతడు 

పర మనోగత భావాదులను కూడ నెటింగెడివాడనియు తెలుపు కథలు లోకమున 

[పచారమునందున్నవి. ఇతడు వాణిని తనరాణి యని చెప్పుకొనినాడనియు తన 

అన్నగారు జపముచేయుచు మననునందేదో తలచుకొనుచుండ, ఒకరరుదెంచి 

పినవీరనను “మీ అన్నగారేమి చేయుచున్నా”రని |ప్రశ్నింప నితడు జవము 

చేసీకొనుచున్నారని ఒదులు పల్కుక భార్య నగలను గురించి యోచించుచున్నా 

డని ఉ]త్తరమిచ్చెన ననియు చెప్పుదురు. ఇతడు సరస్వతిని కై వసము గావించు 

కొనిన వాడగుటచే తదహంకారమున శ్రీనాథుని ఒకానొక సందర్భమునం దవ 

హసించెనని చెప్పు కథయు [పచారమునందున్నది. కొని తనకావ్యమున పలు 

తావుల శ్రీనాథుని అనుకరించిన ఈ కవి అతని నధిక్షేపించెనని అనుకొనుట 

విశ్యసనీయము కాదు. 

శృంగార థాకు౦తలము నందలి ఈ (క్రింది పద్యమును బట్టి వీనవిరన 

ఏతద్గ్రంథ రచనకు పూర్వము మటినాల్లు గంథములను రచించెనని తెలియ 

నగుచున్న ది. 

సీ 'రచియించి నాడవు రమణీయ వా గీతి 

నవతారదర్పణం 1* బభినవముగ( 

బల్కినాడవు తేటవడ(జేసి నారదీ 

యము సత్కవి (శ్రేణి యాదరింప( 

జెప్పి నాడవు శేముషీ విశేషంబున 

మాఘ మాహాత్మ్యంబు మంజుఫణితి 

గావించి నాడవు ఘనబుద్ధి మానసో 

ల్దాస సారము సముల్లసిత శయ్య 



బీర్ 

చే. భారతీ తీర్థ యతి సార్వభౌమ గురు కృ 

పాతిశయ లబ్ధి కవితా విభూతి కలిగి 

గౌరవము గాంచినాడవు కవులచేత 

విపుల చాటూ క్తి నిర్హిద వీరభద్ర. 1-29 

చెని పేర్కొనబడిన అవతార దర్పణము, నారదీయముు మామఘమూహో 

తరము, మానసోల్లాస సారము అను కావ్యములు ఈనాటి వజకును లభింప 
లేదు. ఆవతార దర్పణమును గూర్చి చర్చించుచు కొందరు విమర్శకులు “కవి డ్రీషా 

యందు విష్ణుదేవుని పది యవతారములను వర్షించి యుండుచేమోి!శ్ యని 
ఆధి పాయపడిరి. అట్లుగాక శాకుంతలమున కవి చేసిన యిష్ట దేవతాస్తుతియండు 
ఖై రవస్వామి స్తుతి 1* ననసరించి ఈ కవి వబిటగుంటయందు వెలసిన ఆ 

ఖై రవమూ ర్తి యవతార కథనమునే యనతార దర్పణముగా దీర్చెనేమో' అని 

కొందయూపాంచిరి.!” పై (గంథములు గాక వీనివీరన పురుషార్థ సుధానిధియను 
(గంథమును కూడ (వ్రాసినట్లు తెలియుచున్నది. ఆంధ సాహిత్య పరిషత్తు 
నందున్న ఉదాహరణ [గంథమున “*విల్ల ల మజ్జి వీరయ్య” రచించిన పురుషార్థ 

నుధోనిధిలోనివని రెండు పద్యము లుదాహరింపబడినవి. ఈ పురుషార్థ సుధానిధి 
విద్యారణ్యస్వామి సంస్కృతమున రచించిక పురుషార్థనిధి యను [గ్రంథ మునకు 
ఆం(ధానువాదమై యుండవచ్చుననియు, తై త్తిరీయ భాష్యసారమునకు మానసో 

ల్లాసమను పేరు కలదు కావున పినవీరన రచించిన మానసోల్లాసము దాని 

కాంధానువాదమై యుండుననియు కొందటు భావింతురు.!రి ఈ కవి సాళువ 

నరసింహరాయల పేర నవరత్నములను రాజ్యాంగ పద్ధతులను గూర్చిన పద్య 

ములను రచించెనని చాటు పద్యమణిమంజరి చెప్పుచున్నది. 

కృతిపతి అభిలాష :- 

శాకుంతల కావ్యకృతి పతియగు చిల్లర వెన్నయామాత్యుని పూర్వీకు 
లందు సవ్ర సంతానములఫఘ తమ పేర నిలుపుకొనిన ఉడారచరితులు, వారు 

పంట రెడ్హ యొద్ద మం్మకులుగా నుండి పేరుమోసిన వారు. వీరు ఆలువేల నియోగి 

(వాహ్మాణులు. వదాన్యతకు (పసిద్ధికెక్కిన వారు. నీరి నివాసము “"అయువది 

నాల్గు విద్యలకు అపూర్వ ఘంటాపదంబై న పట్టణమతల్రి” యగు సోమరాజు 
పల్లి, ఇట్టి వంళకీ ర్తికిని, తానున్న తావునకును గల యళస్సు నినుమడింప 

చేసినవాడు చిల్లర వెన్నయమం,తి. ఈతడు ఈకశ్వరారాధకుడు. అనవరత 
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సోమవార దీశాపరతం తుడు. ఈతని నివాసంబున పంజర కారికొశుక ములు 
“'సెతము పంచాక్షరీ మం|తమును పలుకుచుండెనట ! ఈ వెన్న మంతికి, నప 

సంతానములలో ఖిలము గాకుండ కాళ్వతముగ నుండునట్టి ఒక కృతిని స్వీక 
రింపవలెనను అభిలాష జనించెను. ఇట్టు శాశ్వతముగ తనకు కీర్తి నాపాదింప 

గలుగు నుత్తమ [పబంధమును రచింపగల సుకవివరుడు పినవీరభదుడే యని 
అతడు తలంచెను. ఈ పిసవీరన 

సీ. నన్నపార్యుని [పబంధ [వౌఢ వాసనా 

సంప త్తి సొంపు పుట్టింప నేర్చు 

దిక్కున యజ్వు వాక్ వక్క కామోదంబు 

చెల వు కర్ణముల వాసింప నేకు 

నాచిరాజుని సోము వాచా మహ_త్త్వ్రంబు 

సౌరభంబులు వెదజల్ల నేర్చు 

(శ్రినాధభట్టు భాషా నిగుంభంబుల 

సరిమళంబుల గూడ .బఆచ' నేర్చు 

తే. మహిత గుణళాలి పిల్లలమళజ్జీ వీర 

నార్యు, డాయింట( బై తామహంబగుచును 

వెలయు చున్నది నేడు కవిత్వలక్ష్మి 

యఖిల సత్కవి నికరంబు నాడొరింప t-122 

ఆని గణుతికెక్కిన వాడు. ఇట్టి కవి ఆమోఘమును, ఆద్వితీయమును 

నగు కావ్యమును రూపొందించుననుటలో సందియములేదు, ఈ కవి ఈ విషయ 
మును, ఇతః పూర్వమే అవతార దర్పణము, మాఘమావోత్మ్యము ఆదిగా గల 
కావ్యములలో నిరూవించియే యుండును. కనుకనే వెన్నమం౦త్రి కృతిక ర్రతో 

గీ, “కలదు చాలంగ (పేమ సీ వలన నాకు 

వేడ్క నడిగెద( గవులెల్ద వేడ్క. పడగ 

షట్సహ్మన కులోద్భన సచివులందు 

సుకృతిగా(. జేయు నాకొక సుకృతిచేసి” 1-28 

అని తన మనోభిలాషను వ్య క్రీకరించెను. తరువాత ఆ కృతికి ఆనువగు 
వస్తువును, రసాదులను గూర్చి కూడ నిర్జేశించెను. కావ్యమనగనే (ప పధమముగ 



లోగా 

అందలి వస్తు, నాయక, రసాదులను గూర్చి ఒక (_పళాళికను ఏక్ప అొచుకొన 

వలెను. వస్తువు [పభ్యాతమనియు, మిశమనియు, ఉత్పాద్యమనియు మూడు 

విధములు, అందు [పఖథ్యాత వృత్తము వక్తకు, [కోతకు ఆహ్హావము కలిగించునది 

అని భావించి వెన్నమం్మత్రి కావ్య వస్తువు (పభ్యాతేతి వృత్తమును కిలిగినడై 
యుండవలెనని నూచించెను, 

రసములఅలో శృంగారము |శేష్టమని (పసిద్రి కెక్యినది. ఆది సర్వజన 
© : ధి రా 

వాదయానందకరము. కనుకనే వెన్నమంతతి కవితో 

క శషాంగార ము ముఖ్యంబగు 

నంగియు నంగములు దలప నన;రఠ సములు 

న్సాంగ మగునేని. డంకము 

బంగారముతోడి యొర [ప్రబంధము నొందున్ 1.26 

అని పలికెను. కావ్యమునందు శృంగారము అంగిరసము కాగా తదన్యర సములు 

దానికి పోషకములై సచో నది బంగారమునకు దీటగునని భావించి అత డారస 

మున కుచితమైనట్టిదియును, పఖభ్యాతమును అయిన శకుంతలోపాభ్యానమును 

కావ్యవస్తువుగా నిర్ణయించెను. ఈ కావ్యబ9ధ మును గూర్చి అతడు ఇట్లు వివ 

లించెను. 

సీ, సర పువ్వులుగ మాలకరి పెక్కు తెజగుఅ 

విరుల నెత్తులుగ( గావించి నట్లు 

కర్పూర కన్తూరికా వస్తు వితతిచే 

శ్రీ ఖండచర్చ వాసించి నట్టు 

ఒడికంబుగా గందచొడికి నానానూన 

పరిమళంబులు గూడ, జరిచినట్లు 

సరసులు వివిధ పుష్ప మఠందలవములు 

గొనివచ్చి తేనియ(గూర్చి నట్లు 

తే. భారత [పోక్త కథ మూలకారణముగ 

కాళిదాసుని నాటక (క్రమము కొంత 

తాపసో_కికి ఆభినవ శ్రీ వహింపః 

గూర్మి కృతిసేయు నాకు కాకుంతలంబు 1-27 
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మాలాకారుడు వివిధములైన పూలతో సుందరమగు నొక మాలికను 

తయారు చేయునట్లుగా, భారతము నందలి కథను మూలముగా (గహించి, కాళి 

దాసుని నాటక క్రమమును కొత దానితో జోడించి అందు కవి యొక్క అభి 

నవ క ల్పనాచాతుర్యమును గూడ మేళవించి (పబంధమును సంతరింపుమని 

ఆతడు కవిని గోరెను. 

వెన్నయ పినవీరనను. 

'కధ (పసిద్ధయు, మిగుల శృంగారవతియు? 

బరిగణింపగ శ్రీమహాభారతమున+ 

(గథిత మైన శకుంతలాక్యొన భంగి 

నది పబంధంబు( జేయు (పథ్యాతీ నొంద 1-26 

అని పథమమున -- మహాభారతమునందలి శకుంతల కథనే శృంగారవతిగా 
తీర్చిదిద్ద వలసినదిగా కవిని కోరెను. పిదప నాతనికి ఒక [కొత్త అభిలాష 

ఫొడమినది. ఆ నాటికి కాళిదాస నాటక కథయు (_పక్యాతమే, అందు కాళిదానుని 

రచనా శిల్పము పరాకాష్ట నొందినది. కనుక భారత కథకు, కాళిదాసుని నాటక 

[క్రమమును కూడ కొంత చేర్చిన ఆడి పరమ రమణీయముగ భాసించునని 

అతడు తలచెను. ఈ రెంటికి ఆనుబంధముగ ఆ; పబంధమింకను అభినవభావ 

సముజ్ఞ్వలమైనచో నది అద్వితీయమగును. కనుకనే _పబంధ బంధమును గూర్చి 

కవితో చర్చించుపట్ల ఆందు కేవల మహాబారతమునే కాక కాళిదాసుని నాటక 
[కమమును, కవియొక్క అభినవ కల్పనములను గూడ కలిపి |ప్రబంధమును 

రచింపుమనెను, అతడు కవికి కర్పూర తాంబూలము నిచ్చి సమాదరించెను, 

ఆంత పినవీరన “తద్యచన |పకారంబున మశ బంధంబుగా శాకుంతలంబను 

[పబం౦ధంబు బంధుర పీతి” చెప్ప(బూనెను. 

కృత్యారంభము ఫ్ 

శృంగార శాకుంతలము నాల్లాశ్వాసముల (ప్రబంధమః* ఇది ఇష్టదేవతా 

స్తుతితో నారంభమగుచున్నది. ఇది ఏడు పద్యములలో నున్నది. ఇందు ఆజు 
పద్యములు చిల్లర వెన్నయామాత్యునకు శుభాళంసన పూర్వకముగా (వాయ 

బడినవి, ఆరంభమున వాసుదేవుడును, తరువాత అష్టమూర్తియైన శివుడును, 



వీరి 

పిమ్మట, (బహ్మ, విఘ్నేశ్వరుడు, భైరవమూ ర్తి, లక్ష్మీదేవి, "సరస్వతి ఆను 

వారును వరుసగ సంస్తుతింపబడిరి, ఈ ఇష్ట దేవతాస్తుతి యందలి రెండవ సీస 

సద్యము కాళిదాసుని నాటక నాందీ కోక మునకు అనుకరణము. 

సీ, పూని చరాచరంబు భరించు నొక మూర్తి 
యుడుపుదృష్టాఖేద మొక్క మూరి 

యారగించు మనోజ్జమగు హుతంబొక మూర్తి 
యొసగు చై తన్యంబు నొక్క మూరి 

యాదిత్యులకు (తోవయె పోల్చు నొక మూర్తి 
యుడు గణంబుల నేలు నొక్క. మూర్తి 

విశ్ణంబు చీకటి విరియించు నొక మూర్తి 

హోతయై దీపించు నొక్కు మూర్తి 

తే. యరయ నెవ్వనియందు నయ్యష్టమూ ర్తి 

యిష్ట ఫల దాత కరుణా నమేతుడగుచు 

వెలయ జిల్లర నాశయ వెన్నమంతి 

జిరతరె శ్వర్య నంవన్ను జేయు గాత 1.2 

పె పద్మమున కృతిపళికి అన్వయించు చివరి రెండుపాదములు తప్ప 
తక్కిన భాగము మూలనాటక భావమునే అనుసరించుచున్నది. ఆ నాందీ 
శోక మిది- 

“యా సృష్టిః (సస్టురాద్యాః వహతి విధిహుతం యా హని ర్యాచ హో త్రీ 

యే ద్వేకాలం విధత్తః [కుతివిషయగుణా యాస్థితావ్యాస్య వశ్యం 

యా మాహుః సర్వబీజ (ప్రకృతి రితి యయా |ప్రాణినః ప్రాణవంతః 

(పత్యశతాభిః (పసన్న సనుభిరవతువ సాధి రష్టాఖిరీళః ౨. 

ఈ శ్లోకము అష్టరూపములు కలిగిన శివుని స్తుతించుచున్నది. ఇందు 
నాటకము నందలి పాత్రలు సూచింప బడినవని పండితుల అభిప్రాయము, 

యా సృష్గిసస్టురాద్యాః' అనుట వలన మహర్షి కటఖ్వుడును, “యా విధిహుతం 

హవిర్వహతి' అను మాటవలన శకుంతలా దుష్యంతులును 'యేద్యేకాలం 

విధత్తః' అనుట వంన అనసూయా [వియంనదలును సూచింపబడుచున్నారని 

32) 
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వారి ఆభిప్రాయము. ఇంకను ఇందులో “కాళిదాసు సర్వస్క,ష్టి యొక్క కావ్య 

వస్తువిది” యని అర్థము! స్పురించును. ఈ శ్లోకమిట్టి విశిష్టతను కలిగి 

యుండుటవలననే పినవీరన ఇష్టదేవతాస్తుతి యందు దీనిని చేర్చి ఈ అనుసరణ 
మున కొంత స్వాతంత్ర్యము చూపెను. 

పినవీరన గావించిన ఈ |క్రిండి సరస్వతీస్తుతి అతని వ్య క్తిత్వమును 
(పకటించుచున్నదని డా. యస్. వి. జోగారావుగారు ఈ క్రింది విధముగా 

వివరించి5,19 

మం “పొసగన్ నే కృతి చెప్పగా పరిమళంబుల్ చాల నొక్కొాక్కచో 

కొస రొకి, ంచుక క్రల్లె నేనియను సంకోచంబుగాకుండ నా 

రసి అచ్చోటికి నిచ్చుగాత పరిపూర్ణం బొంద వాగ్దేవి యిం 
పెసలారన్ తన విభమ _శవణ కల్తారోదయామోదముల్ , 1.7 

అని శృంగార శాకుంశలమున నితడు చేసిన సరస్వతీస్తుతి చితముగా నున్నది. 

ఇందు స్తుత్యర్థమేమియు లేదు. కాని వాక్సరముగా పరిమళపస క్తి తెచ్చియుండు 
టనుబట్టియు, వాగ్దేవి శ్రవణ కల్లారోద యామోదము తల్లోపపూరకము కాగల 
దనుటను బట్టియు ఒక మహార్జ మిందిమిడి యున్నదని తోచును. ఈ కవి 

వాక్కు_లే ఆ దేవి పూజాపుష్పములు. తత్సరిమళ, గహణ తత్పర ఆమె. అవి 

వాక్పుష్పములగుట వాని గమ్యస్థానము ఆమె గ్రవణములే, కాన తత్సౌరభ 

లోపపూరకము లామె శమణకల్లారోద యామోదములే. ఉపర్యుక్త సందర్భ 

ములనుబట్టి అహరహ సర స్వత్యుపాసకుడని యనివీంచు నీతని వాక్కులు ఆ దేవి 

[శవణగోచరము లగుచుండునని ఈతని. విశ్వాసము ఈ సారస్వత భారతీ 

తీర్ధుడు భారతీతీర్థ కృపా సమృద్ధ సారస్వతుడే యగుట విశేషము". 

ఇష్టదేవతా |పార్థనము ముగిసిన తరువాత పినవీరన ఒక పద్యమునందు 
నిజగురుస్తుతిని గావించెను. అటు పై పూర్వకవి స్తుతిగలదు, ఇందు వాల్మీకి! 

వ్యాసాది సంస్కృత కవులను పేర్కొని అటుపై 

క. ఇట్టిల మగు మత్ భారత 

ఘట్టమునకు నడవవచ్చు గట్టినక వితా 

పట్టాభివి కు నన్నయ 

భత్షోపాధ్యాయు దలచి పరమ |పీతిన్. 1.11 
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గే. ఉభయ కవి మితు నత్యంత శుభ చరితు 

భాను సమతేజు గొమ్మయ |పభు తనూజు 

సుకృత విభాజి తిక్కన సోమయాజి 
ప్రణుత బవుదేశ కవిరాజ (పస్తుతించి 1-12 

అని నన్నయను తిక్కనను స్మరించెను ఇట్లు కవ్యితయముశో నిరువురిని 
మాతమే స్మరించి ఎళ్లాపెగ్గడను పేర్కొని యుండకపోవుటకు గల కారణ 

మును చర్చించుచు విమర్శకులు “ఎట్టా పెగ్గడ గుడ్డూరు _గామస్థుడు. అద్దంకి 

రెడ్డి పభువుల యొద్ద నాస్థానకవి, గుడ్డూరు కందుకూరు తాలుకాలోనిదే. సోమ 
రాజుపల్లి కి చాల దగ్గరగా నున్నది. శృంగార కాకుంతల కృతిపతియగు చిల్లర 

వెన్నయామాత్యుడు కరణముగా నుండి రెడ్డి వభువుల (కింద నుద్యోగిగా 

నుండెను. ఏక శాఖీయులగు నియోగులై సమీప గ్రామములలో నున్న గృహస్థ 
కుటుంబములకు చేరియుండిన వారగుటచేతను, ఏకసంస్థానాధిపత్య సేవకులగుట 

చేతను, ఎక్టా పెగ్గడ కుటుంబమగు చదలవాడ వారికిని వెన్నయ కుటుంబమగు 
చిల్లర వారికిని అన్యోన్య ద్వేషము లుండును. అందుచేత కృతిపతి యగు 

వెన్నయ శ తుకుటుంబము వాడైన శంభుదాసుని గురించి ఒక్కమాటయైనను 

(వాయనీయలేదు.”£9 అనిరి. కాని ఈ అభిిపాయము సమంజనము కాదు. 

ఏలన ఈ కవి, కవిస్తుతిలో, కవిసార్వభౌముడని కీర్తికెక్కినవాడును, కనకాఖి 
'షేక గౌరవమును పొందినవాడును, వయోవృద్ధుడును ఆగు శ్రీనాథుని ఈ 
కావ్యమునందేకాక జైమిని భారతము నందును పేర్కొనలేదు. జైమిని భారత 

మున, నన్నయ తిక్కన, నాచన సోమనాధుంతోపాటు ఎజ్జాపెగ్గడను కూడ 

సంస్తుతించెను. “మిగుల నుదార స్వభావునిగా (ప్రసిద్ధికెకి, వైచ్చితి యొనర్ను 

సుకవి వరుండు కలిగిన (ప్రబంధము రోచిష్టు వగునని భావించి (1-18) %కవుల 

యెడ |పత్యేకాదరముకల వెన్నయకు _ప్రబంధపరమేశ్వరుడని నుతింపబడిన 

ఎజ్జన పై ద్వేషముండునని ఊహించుట సంభావ్యము కాదు, 

వినవీరన పూర్వకవి స్తుతిని గావించుచు ఆందు ఆ కవుల కవితా 

సమీకను గావింపకుండుట (పత్యేకముగా గమనింపదగిన ఆంశమనియు, 

్రీనాథునివలె ఆ యా కవుల కవిత్వ గుణములు తన కవిత్వమున కారోపించు 

కొనకుండుట్క ఈ కవి ఆహంభావమును తెలుపుచున్నదనియు కొందటు విమ 



లలి 

ర్శకులు భావించిరి. సమకాలికోడగు శ్రీనాధుని సంస్తుతింప కుండుటకు గూడ 

నిదే కారణమని తెల్పిరి.£2 

పూర్వక వి [పళంస తరువాత వెన్నయ మంతి [పళ స్త, అతని సంక 

ల్పము, అతడు కృతిక ర్హను _పశంసించుట వస్తువివేచనము కవిని (ప్రబంధ 
రచనము గావింప ప్రార్థించుట చెబ్బబడినవి. పిదప కృతిపతి వంకాభి వర్ణనము 
ముప్పది రెండు పద్యములలో సాగినది, షష్ట్యంతముల తరువాత కథారంభ 

మెనది, 

(ప్రబంధ రచనా సంవిధానము : 

ఆంధ్రవాజ్మయమున నన్నిచో డునితోడనే ఆరంభమైన _పబంధ రచనా 
(ప్రక్రియ శ్రీనాధుని కాలమునాటికి వర్ణన విధానమునను, శైలియందును ఓక 

పరిణామము నొందినది. శ్రీనాధుని కత్యంత సన్నిహితుడైన వినవీరన రచన 
యందిది ఇంకను రమ్యముగా భాసించి తద్రచనకు ఒజవడి దిద్ధిరది. _పబంవ 

పరిణామ చరిత్రలో కాకంతలము నిర్వహించిన పాత (ప్రముఖమైనది. ఇది 
ఆనంతర |పబంధములకు, ముఖ్యముగా పెద్దన మనుచరి,త మునకు మార్గదర్శక 

మైనదని చెప్పనగును, ఈ కావ్యమే తరువాత వెలసిన (ప్రబంధ వంశవృక్షము 

నకు ఆది బీజము. విననీరభదుడే |ప్రబంధకవులకు మూఎపురుషుడు. నన్నయా 
దులనుండి పిండాకృతిగ పారం భించి, శ్రీనాధ జః ,.నాదాలయందు కించిద్విశద 

స్వరూపమును పొంది, తుదకు సమ్మగ లక్షణ సమన్వితముగా నాంధ కావ్య 

శీర్లోదయమగుటయే పినవీరభ్యదుని శృంగార శాకుంతలావకార తత్వము. కలీ 

పినవీరన కావ్యావతారికలో _పబంధళబ్ధమును పలుమారు లుసయోగిం 
చెను. ఇష్టదేవతా స్తుత్యనంతరము “ఒక్క |పబింధంబు రచియింవబూని 

యున్నంత (1-18), అని చెప్పుకొనెను, ఇట్టే కావ్యవస్తు రసాదులను గూర్చి 

ముచ్చటించునపుడును [పబంధ శబ్ధమునే వాడెను (1-26-26), (పదింధము 
నందలి ప్రధాన రసము శృంగారమని చెప్పిన వారిలో నితడు రెండవవాడు, 
మొదటి వాడు మంచన, కృతిపతి కోరిన విధముగా తాను మ్మిశబంధంబుగా 

భారుంతలంబను (పబంధం౦బు బంధురరీతి చెప్పబూనినట్లు |వాసికొనెను. 

అళ్వాసాంత గద్యలలో మా;తము “శృంగార శాకుంతల కావ్యము నంద”నియే 

కలదు. 
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ఈ (పబరిధము నందలి కథ, నాయకుడు, రసము మున్నగు అంశము 

లన్నియు (పబంధోచికములుగ నున్నవని ఎజింగియున్నాము. ఇందలి కథ 

వన్వైక్యముతో భాసించుచున్నది. నాయికా నాయకులు పరస్పరానుర క్తులై 
గాంధర్వమున వివాహమాడుట ఇందలి ఆధికారిక వృత్తము. ఈ అనురాగము 

యొక్క. పాదుర్భావము, వికాసము, పరిణామము అను అంశములు [క్రమముగ 

బీజబిందు పురస్సరముగ వ్యావ్హి నొంది నిర్వహణమును గాంచినవి, 

వై కాననుడు కథారంభముననే దుష్యంతునికి పు,తసిద్ది కలుగవతెనని 

దీవించుట బావ్యర్థమును వెల్లడించుచు కథాబీజమును సూచించున్నది. రాజు 

కణ్యాశ్రోమమున :కేగుళటి అచట నాతనికి బాహుస్ఫురణముచే శభసూచన 
మగుట ముఖసంధిలో నావహిల్రినది. నాయికా శాయక సమాగమమునకు ముందు 

వ్యా[ఘ |పవేళము కథకు కొంత అంతరాయము కలిగించి, తిరిగి నాయకుని 
మునులు సవనరత్షణమునక్తై ఆశ్రమము నందుండవలసినచిగా అభ్యర్థించుటచే 

బీజము అవిచ్చేదమై _పతిముఖ సంధిలో గాంధర్వ వివావరూపమున సిద్ధించినది. 
దుర్వాసుని శాపము గర్భసంధి. అనసూయా (పియంవదలు రాజాస్థానము నందా 
తనికి, అభిజ్ఞానమును చూపక అతనితో జరిపిన సంభాషణము అవమర్శసంధి, 

ఆకాశవాణి పలుకులు నాగదాగమనము మున్నగు అద్భుతాంశములతో కథానిర్వ 

హణమైనది, 

ఈ. |పబంధము పురవర్ణనముతో నారంభమై నారదమహర్షి భర తునక 

రాజనీత్యుపదేళము కావించుటతో నుపసంహరింప బడినది. ఇందు వినవీరన 
'పబంధోచితములగు సెక్కు వర్ణనము లను సందర్భానుగుణముగా చొప్పించెను 

ఈ వర్ణనములన్నియు స్వతం|తములు, ఇవి ఈతని కావ్యనిర్మాణ చాతురిని 
వ్య_క్షము చేయుచున్నవి. ఇందలి పెక్కు వర్లనములు కావ్యమున కలంకార 

[పాయములైై శోభిల్దుచున్నవి. కొన్ని వస్త్వాశయములై కథిసందర్భమున 

కందము కలిగించుచున్నవి. ఇవి అలంకారికముగను, నరసముగను నుండి 
గంభీరముగ సాగినవి. ఇవన్నియు నీతని ఉపజ్ఞను (ప్రదర్శించుచున్న వనుటకు 
సందియము లేదు, 

ఈ కావ్యమునందలి (పతి అక్వానమునను వర్ణనములు కలవు. ఇందు 

సముదవర్ణన, సలిల కీడ, వధుపాన, ద్యూతములు అను నాల్గు తప్ప అషహ్టాదళ 
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వర్తనములలోని మిగిలిన పదునాలును కలవని చెప్పవచ్చును. (ప్రథమాళ్యాస 
ఖు ౧ 

సందలి వర్ణనలివి. 

1. పురవర్ణనము ఛి 

ఇది సాంగోపాంగము. ఇంచు |పొకారములు, పరిఘలు, గోపురములు, 

హర్మ్యములు, నాట్యళాలికలు, పురన్ర్రీలు, చాతుర్వర్జ్యము రథ గజ తురగపదా 

తులు, పుష్పలావకలు, మందానిలము అనునవి వర్ణింపబడినవి, ఇందు నైషధ 

మునలేని చాతుర్వర్హ్యవర్దన, మనుచర్మితమునందు లేని రథగజ తురగాది వర్ణ 

నము, పుష్పలావికావర్థనము ఉండుట గమనింపదగినది శృంగార శాకుంతలా 

నంతర (ప్రబంధములన్నియు షష్ట్యంతముల తరువాత పురవర్ణనము తోడనే 
కథ నారంఖించుచున్నని, 

శి. నాయక గుణవర్ణ నము క 

ఇది అలంకార శాస్తారిను గుణముగ నున్నది. ఈ వర్ణనము సమ్మగము 

గను, నిర్దష్టముగను నున్నది. కవి ఈ వర్ణనము నొనరించుటలో నొక చక్కని 
కావ్యశిల్పమును |పదర్శించెను, ఈ వర్ణనము తొమ్మిది పద్యములలో నున్నది. 

(1-87-95). ఇందలి ఆరంభ సీసము కొవ్యనాయక సామాన్య గుణములను, 

అంతము నందలి సీసము నాయకుని యందలి పత్యేకములగు గుణములను 

అధభివర్తించుచున్నవి. ఇందలి గుణవర్ణనము కథాసందర్భమున కనుకూలించు 

నదియై కావ్యశరీరము నందంతటను వ్యాపించి సార్థక మగుచున్నది, 

మృగయా సంర ంభము : 

ఇందు పుశిందులు వచ్చి దుష్యంతునికీ కానుకలుపెట్టి యాతనిని వేట 

కాహ్వానించి మృగయాస ్తి కల్గించుట వివరింసబడినది. అటుపై మృగయా 

సాధన సామగి, వేటకుక ...లు. తత్సంరంథము అంతయు విశదముగ వర్షింప 

బడినది. ఇది సుమారు ఇరువదిరెండు గద్యపద్యముల యందున్నది. ఈతడ 

కావించిన ఈ వేట వర్ణనము నూతగాగొని యే పెద్దన మనుచరితమున స్వరోచి 

వేటను మటజేకొంత పెంచి వర్తించెను, 



శకున ఫలాధ్యాయము ; 

ఇది విదూషకడగు మాండవ్యునిచే నాయకునకు చెప్పబడినది. ఇది కవి 

శకునళాస్త్ర పాండిత్యమును వెల్లి డించును, అటుపై నాయకునకు గొల్లలు పచ 

రించు విందు వర్ణి ంపబడినది. ఇందళి వివిధ భోజ్య పదార్థ ముల వర్ణన చవులూ 

రించును, 

ద్వితీయా శ్వాసము నందలి వరనములు 
అ 

వేట: 
ఇందు నాయకుని మృగయా వినోదము, అతడు నివిధ మృగముల 

నేయుట, తత్కాాతుకము వర్డి:పబడినవి. 

నదీ వరనము ; 
రా 

ఇందలి మాలినీ నదీవర్ణనమునందా నదికి న్రీత్వు మారోపింప బడినది. 

నదీ సహజగుణము లన్నియు లావణ్యరాశియగు నొక (శ్రీ కన్వయింపదగి 

యున్నవి. ఇందు రమ్మములగు శబ్దములకూర్చు హృద్యముగా నున్నది. 

మ. చలదిందీవర చారు నేత సమదంచచ్చంచరీ కాలకన్ 

జల జాతానన, కంబుకంఠి, విస హ న్తన్, చక్రవాక స్తనిన్ 

పులిన (శోణి, మరాళశరాజగమనన్, భూజాని. గాంచెన్ నట 

జ్ఞల కల్గోల పరంపరా నినద వాచా కాలినిన్ మాలనిన్, 2-27 

దీనినే వసుచర్మితమున భట్టుమూర్తి శుక్తిమతీనదీ వర్ణనలో సమ్మగను 
కావితచెను, 

తపోవన వర్ణనము: 

ఇది ఈ అశ్వాసమున దుష్యంతుడు మాలినీ తటముసు (పవేశించిన 

సందర్భము నందును, తిరిగి వృద్ధముని అతనిని ఆశ్రమమునకు ఆహాానిం చిన 

సమయము నందును కలదు. మొదట అ్మళమ |పళాంత రామణీయకత్వమును, 

తరువాత అందలి సాత్త్విక గుణసంప త్తీయు ఆతిసవాజముగ వర్ణింపబడినవి 

ఈ వర్ణనము నందచటనచట పినవీరన నన్నయ మహాభారతమును, కాళిదాసు 
నాటకమును అనుసరించియుండెను. 
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సాయికొ సౌందర్య దర్శనము : 

దుష్యంతుడు మున్యాశ్రమమును [పవేశించి అచట శకుంతలను గాంచి 

చకితుడగుట, ఆమె సౌందర్యము నభివర్ణించుట, పిమ్మట (భమర వృతాం 
(2) [a + 

తము, నాయికా నాయకుల పరసర సందర్శనము వారి చూపులు, మనోజ 

వికృతి, నాయక సౌందర్యము, నాయికకు పొడమిన శృంగారానుభావములు 

మ.న్నగునవి |పబంధోచితమ గ వర్ణింపబడినవి, నాయకుడు మనికన్యల ఎదుటికి 

వచ్చినప్పుడు [వాయబడిన, 

ఉ. “"ఎక్కడివాడ వన్న ? జగతీశ్వర లక్షణ లక్షితంబు నీ 

చక్కని మేను, దీర్చ భుజ శాఖలు( దేజము చర్చ సేయగా 

నిక్కడి కొంటి వచ్చుటకు నెయ్యదికారణ మంతవట్టు సీ 

నిక్కము చెప్పమన్న ధరణీపతి సత్యచరి తుడాత్మలోన్ * 

2.81 

అను పద్యము ఆనంతర |పబంధములలోని ఆగంతుకులనడుగు కుశల పశ్నము.ల 

కొరవడి యగుచున్నది. ఇందు “నిక్కము చెప్పు మని (పక్నించుట కొంత 

కథా(ప్రయోజనమును సాధించుచున్నది, అటు వె నాయకుని సత్యచరి(కుడనుట 

పై (పశ్నమున కితడిచ్చు సమాధానమున తోవింపజేయును. మునికన్యలచే నట్లు 

(వశ్నింపబడిన వాడగుట వలననే నాయకుడు తానెవరో వారికి దొపరికములేక 

తెలియజేసెను. 

పిదప ఈ శృంగార (పబంధమునందలి అవాంతర శృంగార కధయైన 

మేనకా విశ్వామ్మితుల సంగమము అతిరమణీయముగ వర్ణింపబడినది. ఇందు 

హిమాలయము, విళ్వామ్మితుని తపము, మేనకాగమనము, వసంతహేల, కును 

మాపచయము, మలయానిలాదులు సరసముగ చెప్పబడినవి. ఈ సందర్భము 

నందలి వసంతర్తు వర్ణనను ఎన్నడగినది, ఇది ఆలంకారభరితమై కవి పకృతి 
పరిశీలన పాటవమును చక్కగ వఏిశదీకరించుచున్నది. వసంత మేతెంచిన తరు 

వాత |పక్నతియందు కలిగెడి సహజపరిణామము నీ[క్రింది పడ్యము వృద్యముగ 
విసరించుచున్నది. 
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సీ, తళ తళ మిందు కెందలిరు టాకులనెడ 

నెడ నాయ్య నొయ్యన తొడిమలెత్తె 

తొడిమల నడుమ వాతు లొకింత కనవచ్చె 

రావన నన ల౭కురంబు నొందె 

నన లంకురం బంది నవకంబుతో గూడ 

బలసి లేదావుల కళికలయ్యె 

కళికల పదిమళంబులు వాకొలుపు మోము 

లరవిచ్చి మవ్వంపు టలరులయ్యె 

తే అలరు గుత్తులు మకరంద మలక నెరయ 

విచ్చి సోడు ముట్టగ వన వీథికలను 

తరుణభావంబు నొందించె తరుల లతల 

నభినవంబ న నవ వసంతాగమంబు 2.126 

ఇందు వృక్షములు లతలు చిగురించుట, మొగ్గ తొడుగుట, |[కమముగ 

వికసించుట, పరిమళము నింపుట సహజ ముగ భాసించుచున్నవి, 

నాయికా సౌందర్య వర నము: 
ర్ం 

ఇది ఆపాద మస్తకముగ సాగినదె. ఈ వర్ణనమున నాయకుని విరహాతు 

రత్వము కూడ (పతిబింబించుచున్నది,. ఇందలి భావ సంపద (_పళశంసనీయము, 

మ, నవలావణ్య పయోధి, చితమను మంథాన్నాదికిం జం|దికా 

పవనాశిం దర్శితాడుగా బెనచి యబ్బాతాశుగుం డిచ్చినన్ 

రవళిం కోకిల కీరముల్ దరువ నా రత్నాకరం బందును 

దృవముం టొందిన లక్ష్మి కొవలయు నాఫద్మా శీ భావింపగన్ 2.184 

విరహాము : 

నాయికా నాయకుల పూర్వరాగ వివలంభమిందు రసానుకూలముగ 

వర్ణింపబడినది. పినవీరన ద్వితీయాశ్వాసమున సూర్యోదయ సూర్యా స్తమయ 

ములను సూచించి వదలివై చెను, 

(33) 
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తృతీయా శ్వాసమునందలి వర్త నములు : 
జా 

ఈ ఆశ్వాసము (ప్రబంధ వర్ణనములకునికి పట్టగుచున్నది. ఇందు యజ్ఞ 

శాలావర్షనము, నాయక పర్నాకమము, ఆతని విరాళి వివరింపబడిన తరువాత 

నాయికకు చెలు లాచరించిన శీతలోపచారముల వర్ణనము దీర్భముగ సాగినది. 
పిమ్మట అష్టవిధ వివాహ (_పశంన్న నాయికా నాయకుల గాంధర్వపము చెప్ప 

బడినవని, 

యుద వర నము: 
ధ "౯౫ 

ఇద గంఖీరముగను విపులముగను సుమారు నలువది గద్యపద్యము 
అలో రసోదంచితముగ సాగినది. ఇందలి శైలి సహజ గంఖీరమై యున్నది. 
పినవీరన నాయకుని పరాక్రమమును తెలుపుటకు సందర్భాకుకూలముగ కల్పిం 
చిన సార్థక వర్ణనమిది ఇందు రౌద వీర వీభత్సాది రసము లువితముగ పోషింప 

బడినవి. 

(పకృతి వర్ణ నములు 3 

ఈ తృతీయాశ్వాసము కవియొక్క పకృతి పరిశీలన పాటవమును 
పెక్కు. తెజగుల (పదర్శించును. ఇందు సూర్యా స్తమయాంధకార, చం|దో 

దయ, చంద్రికా వర్ణనములును, కోడికూతయ, (ప్రత్యూష, భాస్కరోదయాది 

నర్గనములును శబ్దార్ధాలంకారములతో గూడి హృద్యముగ నున్నవి. 

ఉ. అంకిలి లేక చందఏర కులా[గణి నేడు శకుంతలా మన 

శృంకరు డయ్యెడుం, గలుగు కావ మాకనితోడనంచు మీ 

నాంకున కంగరక్షకయి యామిని రేడొనరించినట్టి యా 

మంకెన పూవు కేడి మన, మండల మొప్పె మరీచి మాలికిన్. 

8.205 

ఇందలి ఉఊత్పేక్ష రమణీయము. (పత్యూష కాలమును కవి భావికథ' 

సూచ్యమగునట్లు వర్ణించెను. దుష్యంతుడు శకుంతలా మనశ్శంకరుడయ్యెను 

కనుక ఆతనితో వైరము తప్పదని మీనాంకునికి అంగరజగా చందుడు నిల్చిన 

మంకెన పూవుకేడెమువలె భానుమండల మొప్పనది. రాక్షసుల యుద్ధముచే విర 



259 

గ్ హము సాపీంచిన శ్రకుంతిలా దుష్యంతులకు కలుగనున్న సంభోగము నిది 

నూచించుచున్నది. 

కోడి కూత : 

పినవీరన కోడికూతను వరించు పద్యము రమణీయమగు శైలితో 
నొప్పారుచున్న ది. 

ఉ. తోయజ పుష్పబాంధవుడు తూరుపు గొడకు రాదలంచె, భూ 
నాయకుడున్ శకుంతల మనం బలరం జనుడెంచు, దుమ్మెద 

లో9యకుడీ ! శుకంబులు నెలుంగులు సేయకుడీ 1 పికంబులుం 

గూయకుడీ : ప్రమాదమని కూకలు వేసిన భంగి గొక్కురో 

కోయని బిట్టు మోసె దొలుకోడి నికుంజ కుటీర వాటికన్ క-199 

ఈ కోడి కూత కథాసందర్భముతో అన్వయించు చున్నది. భానుడు 

తూరువ్చ గొండకువచ్చి తోయజము నలరించునట్టు భూనాయకుడు శకుంతల 

నలరింప నేతెంచుచున్నాడనియు, నాయికా నాయక సమాగమము జరుగనున్న 

దనియు తొలికోడి కూత హెచ్చరించి చెప్పుట ర మ్యముగానుస్నది. ఇంకను 

ఈ ఆక్యాసము సందలి (పబంధోచిత వర్ణనములలో నాయక వనదిహారము, 

చంద మన్మధోపాలంభనము, నాయిక మూర్చ, ఉన్మాదావస్థ ఇత్యాదులు 

పేర్కానదగినవి. చందోపాలంభనమున నాయిక, చందుడు తన మనోనాథుని 
వంశనాథుడు కావున పంద్యుడు కాని నింద్యుడు కాడని, తిరిగి అతనిని వేడి 

కొనుట సరసముగా నున్నది. పిదప నాయికా నాయకుల రతి రసవంతముగా 

వివరింపబడినది. 

ఈ ఆళ్వాసమును ముగించుదు కవి దుష్యంతుని పెన్యముయొక్క- రాకను 

రగడలో వర్ణించెను. నాయకుడు హస్తినకు మరలుచు శకుంతల కడ వీడ్కోలు 

గొనుట మనుచరిితమున మాయ్యాపవరుడు వరూధినికడ సెలవు గైకొను ఘట్ట 
మును స్మరింపజేయును. ఇచట నాయకుని మనోభావాదులు అతీిసహజముగ 

వర్ణి ంపబడినవి, 

చతుర్గాశ్వాసము నందలి నవరనలు 
థి కొ 
ఇందారంభమున కణ్వమహార్షిచే శంకరస్తుతి గావింపబడినది. అటుపై 

చందవంశ కీర్తి (పళశస్తు లుగ్గడింపబడినవి, శకుంతలా దౌహృద చిహ్నములు, 
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పుతోదయము |పబంధోచిత విధానముతో నలరారుచున్నవి. నారదమహర్షి 

భరతునకు రాజనీత్యుపదేశము చేయుటతో కావ్యమపసంహరింపబడినడి, 

నాటకీయత : 

కథా కథనాత్మకముగ సాగు |శవ్య (పబంధములో సందర్భానుగుణ 

ముగ నాటకీయతను (పవేశ పెట్టుట [పబంధ కవులలోని (ప్రత్యేకత. పినవీరన 
ఇట్టి నాటకీయతను తన కావ్యమున పలుతావుల (పదర్శించెను. నాటక గుణము 
లగు పాత (పవేశము, అభినయనూచనలు, సంభాషణములు మున్నగు ఆంళము 

లిందు కనవచ్చును. 

ద్వితీయాళ్యాసమున వనమునందలి జంతుజాలమును గాంచి వెజచిన 

విదూషకుని స్వగతము నాటకానుగుణముగ నున్నది. 

మాండవ్యుడు గొల్లల విందు నంగీకరింప వలసినదిగా రాజునకు నచ్చ 

జెప్పుట, విదూషకుని మృగయాఖీతిని రాజపనయించుట, శకుంతలా దుష్యం 

తుల సమావేశ ఘట్టములు, శకుంతల అత్తవారింటికి (పయాణమగుట మున్నగు 

సన్ని వేశములు సంభాషణాత్మకముగా రచింపబడినవి, 

ముఖ్యముగా శకుంతల |భమర పీడితలైన ఘట్టమున ఆమె చెలులకు 

తన ఆర్తిని వెల్లడించుట, వారు పరిహాస పూర్యకముగ నామెకు సమాధానము 

చెప్పుట సరసముగ నున్నవి. శకుంతల చెలులతో నిట్టనును. 

ఉ. “ఈ యళిపోత మే నెజుగ నెక్కడ నుండియొవద్చి మోముపై 
రాయిడి చేయుచున్నది, కరంబులః జోవీన, బోవదన్న. 

అనసూయ ఇట్లు సమాధానము చెప్పినది. 

ఓ తోయజన్నేత : నే నెజుగుదున్ విరవాదికి నీరువోయగా 
నాయెడ నుండి వచ్చె భవదానన గంధము నాస్యదింపగన్. 

2.69 

ఆమెను రక్షించుటకు రాజును పిలిచెదమని చెలులు నవ్వులాటకు రెండు మూడు 

పదంబులరుగుట, వారివెంట శకుంతల ఆ[కోళము చేయుచు కదలుట అప్పటి 

వారి అభినయమును తెలుపుచున్నవి, 
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శకుంతలాతాప కారణం బెటుగని అనసూయ కన్నీరు నించిను. ఆమెకు 

(పియంవద తానెజింగిన విషయమును చెప్పదలచి అశుమతిని కోరగా అనసూయ 

“జామ ముడియం శెట్టుదు గను గీటి” [8-60] అనుమతిని తెలిపినది, 

తృతీయాశ్యాసమున శకుంతల మనమును రాజునకు తెలుపుచు అననూయ 

అతనితో గావించిన సంభాషణము చతురముగా నున్నది. 

వినవీరన ఎడనెడ ప్మాత |ప్రవేశమును నాటకానగుణముగా సూచించెను, 
తాపస కన్యల ఎదుటికి రాజు “మాని చాటు విడిచి, జవనిక వాయందట్టిన 

బొడసూపు బహురూవి తెజంగున మజుంగు పడియున్న తానన్నలిన విలోచన 

లకు లోచనగోచరుండై ” [2-78] నిలిచెను. విరహజియైయున్న శకుంతల 
కడకు దుష్యంతుడు “ఒక యెలమావికి ఛద్మంబున బిసతంతు వాగురం 

బాగుగా ననుర్చి యురి వేటకాని లాగున, శకుంతలంబుల నిరీకేంచు చున్నవాడ 

పోల [8-78] ఏతెంచెను. 

క్రణ్యుడు సోమ తీర్ధమునుండి మర లిసచ్చి శకుంతలను ఆశమాంతిక్ర 

యోగ కేమాదులకు గూర్చి _పళశ్నించుట నాటకోచితముగ నున్నది. అతడు 

తద్వదనాంబుజంబున ,కొత్తసిరి వెలయుటను చూచి ఆమెను విషయమును 

చాచక తనతో చెప్పుమనుటయు అండులకామె “గజగజ వడకుచు న్మశ్రువారి, 

కన్నుగవరాల గద్గద కంఠి గుచు” [4-15] విషయమును తెలుపటయు 

దృశ్యకావ్యసరణి కనుకూలముగ నున్నవి, దుష్యంతుని సభయందాతనితో 

అనసూయా వియంవదలు గావించిన సంభాషణము కూడ నాటకోచితముగ 

నున్నది, 

మూలానుసరణము : 

పినవీరన కావ్యావతారికలో తాను [పధానముగ భారత (పో క్తకథను, 

కొంత కాళిదాసుని నాటక |క్రమమును అనుసరింతునని చెప్పుకొనెను. కావ్యమును 
అభినవముగా తీర్చిదిద్దుట £* తన పధానాశయమని కూడ స్పష్టము చేసెను, 

శకుంతల కథకు ఆదిమూలము మహాభారతము కనుక ఆ కథ కావ్యము 

నందంతటను బీజప్రాయముగ గోచరించుచునే యుండును. ఇక నాటకానుసరణ 
విషయము, పినవీరన తాను ముందు చెప్పియున్న ట్లు అభిజ్ఞానశాకుంతల నాటక 
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[కమమును కొంత మాత్ర మేకొక మిక్కి లిగనే అనుసరించెనని చెప్పవలేను, 
అతడు నాటకమ.లోని చతుర్ధాంక వర్యంతముగల కథాసన్ని వేశముల నధికము 
గను, పంచమాంకమును కొలదిగను ఆనునరించెను. సూక్షముగ చెప్పవలెనన్న 
వినవీరన కాళిదాసుని నాటక కథాకల్పనములనే కాన్యమునందంతట ఆనుసరిం 
చుచు కావ్య నిర్వహణమును మృాతము మహాభారత కథానుగుణముగ కావించె 

నని చెప్పవచ్చును. కాళిదాస కల్పన ములచే శకుంతల కథ దివ్యముగ భాసించి 

నది, ఈ కల్పనములను మహాభారత కథతో జోడించి, రెంటికిని, చక్కని 
సమన్వయమగునట్టు పినవీరన కథయందు చేర్చిన మజికొన్ని స్వతం్యత కల్ప 
నములాతని వస్తు సంవిధాన కౌశలమును (సకటించుచున్నవి. వినవీఠన తాను 
[గ్రహించిన భారత్య నాఓక కిథాంశముల నెచటను యథాతథముగ [గహించి 

యుండలేదు. వానికి పెక్కు స్వకపోల కల్పనములను చేర్చెను. కావ్యమునం 

దెల్టిడల స్వాతంత్యమును (పకటి.చుట పినవీరన [పత్యేకత, ఇందెడనెడకన 

వచ్చుచున్న నొటక భావానుసరణముకూడ ఈవిషయమునే వ్యక్త కము గావించును, 

పినవీరన నాటకము నుండియు, భారతము నుండియు [గహించిన 
కథాంళములు, 

నాటకమునుండి (గహించిన అంశములు ః 

1. దుష్యంతుడు వనమునందొక హరిణముచే నాకృముడె దానిని తరుముచు 

కణ్వాాశమ (పాంతమును చేరుట, 

2. అది ఆ్మళమ మృగమనియు, దానిని కొట్టవలదనియు ముని శ్ష్యులాత 

నితో పలుకుట. 

థీ ముని శిష్యులు దుష్యంతుని కి చక్రవర్తి లక్షణ సమన్వితుడగు కుమారు 

డుదయించునని దీవించుట, వాఠాతని కణ్యాశనుమును దర్శింపరమ్మని 

ఆహ్వానిందుట. 

క. ఆగను ద్వారము చేరిన దుష్యంతోనికి శుభసూచనలు పొడముట. 

5. దుష్యంతుడు కణ్యాశ్రమమున వృషములకు జలసేచనము కావించు 
మునికన్యలను చూచి, అందు శకుంతలా సొందర్యమునకు ముగ్ధడయి, 
వారిని చాటున నుండి గమనించుట. 
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వరకి 

దుష్యంతుడు శకుంతల ముని కన్యయగునా అసి వితర్కించుట, 

శకుంతలా వదన సరోజమున తేటి ముసురుకొనగా, డాని నదల్బు నెవ 

మున రాజు కన్యల ఎదుటి కేగుట. 

శకుంతలా దుష్యంతులకు (ప్రథమ వీక్షణముననే అనురాగోదయమగుట. 

శకుంతల లతామం౦డపమున విరహవేదన ననుభవించుట, చెలులామెకు 

శై త్యోపచారములు చేయుచు ఆమెతో సంభాషించి తద్ద్వారా ఆమె 

మనము నెజుంగుట్క, దువ్యంతుడు మాటుననుండి వారి సంభా షణము 

లాలకిందుట, శకుంతలా దుష్యంతులకు గాంధరకివివాహము జరుగుట, 

దుష్యంతుడు రాజధానికి మరలుచు మ్మదాంగుళీ కము నిచ్చుట. 

పతి ధ్యాసమున నున్న శకుంతలను అకిథియై వచ్చిన దుర్వాసుడు 

శ వించుటం అభిజ్ఞాన సందర్శనము వలన [పియునకు ఆమె స్మరణము 

కొల్లునని చెలులు శాప నివారణోపాయమును తెలుపుట. ఆంగుశీయక దర్శన 

ముతో దుష్కంతునకు శకుంతలా స్మరణము కలుగుట అనునవి కవి 

నాటకమునుండి ౧ హించిన అంశములు. 

భారత కథ ముఖ్యముగ మూడు పాత్రలలో సాగినది. మూడే పాత 
లున్న నాటకమున రక్తి కలుగదు. కావున కాళిదాసు, అనసూయ (పియంవద, 

విదూషకుడు, వైభానసుడు. శార్జరవ, శారద్వతాదులు, గౌతమి మున్నగు 
nm 

పాతల కల్పన మొనరించెను. వర్ణ నాత్మకమగు _పబంధవాన పెక్కు పాతల 

ఆవశ్యక ముండదు గనుక పినవీరన నాటకము నందలి, అనసూయా |[పియం 

“వదలను, విదూషకుని [గహించి తక్కిన వారిని వదలివై చెను. ఈతడు నాట 
కము నందలి మాఢవ్యుని మాండవ్యుడనియు, వైఖానసుని వృద్ధతాపసి అనియు 

వేర్కొ_నెను. ఇది స్వతంత కావ్యము కనుక నాటకము నందలి (పస్తావనాదులు 

పరిహరింపబడినవి, నాందీ క్ఞొకము మాత్రము ఇష్టదేవతా స్తుతియందు (గ్రపాంప 
బడినది. 

భారతము నుండి (గ్రహించిన కథాంకశములు : 

l. 

బి, 

దుష్యంతుని మృగయా విహార వర్ణనము. 

శకుంతలా జన్మవృత్తాంతము వివరముగా చెప్పబడుట. 



లీరడీ 

ల. తనకు శకుంతల వలన కలుగు కుమారుని యువరాజును చేయుదునని 

దుష్యంతుడు శవథము చేయుట. 

4, కణ్వుడు, వృతవతియెన శకుంతల న తవారింటికి పంపుట. 

క, శకుంతలను, కుమారుని, నిరాకరించిన రాజునకు సభలో ఆకాశవాణి 

సత్యము నెజింగించుటం 

కథాంశములను వి స్తరించుట : 

సాధారణముగ నాటకము నందలి వస్తువు దృశ్యము, నూచ్యము అని 

రెండు విధమలుగ ఉండును. శాకుంతల నాటకమున తృతీయ, చతుర్ధాంకము 

లందు విష్క6ఖమ లును, పంచమ షషాంకములకు నడుమ [ప వేళశక మును 

కలవు. తృతీయాంక విష్కంభము వలన, దుష్యంతుడు తాపసులు సవనమును 

నిరషదవము కావించినట్టును, శకుంతల తాపబాధకు గురియైనట్లును తెలియ 

నగును. చకుర్ణాంకము నందలి ఆర్థోపక్నేపకము వలన, శకుంతలా దుష్యంతు 

లకు గాంధర్వ వివాహము జరిగినట్లును, శకుంతల దుష్యంత సమాగమము 

వలన గర్భము ధరించినట్టను తెలియవచ్చును. షష్టాంకారంభమునందలి (పవేళ 

కము దుష్యంతునికి అభిజ్ఞానమ. లభించిన వృతాంతము తెలుపును. 

సె సూచ్యాంశ ములలో పినవీరన దుష్యంతుడు రాక్షసులను జయించి 

సవనమును కాచుట రసోదంచితముగను, విస్భృతముగను వివరించెను, శకుం 

తల విరహము, చెలులామెకు త౩ైత్యోపచారములు కావించుట్క నాయికా నాయ 

కుల సంభోగ శృంగారము లలితమగు |[పబంధ సంవిధానమును సంతరించు 

కొన్నవి. శకుంతలా గర్భము, సుతోదయము మున్నగు సూచ్యాంశములు 

అక్యొనాత్మక ముగ వివరింపబడినవి, 

దుష్యంతుని మృగయావిహారము నాటకమునందు సూచ్యమాత్రముగను 

భారత కథయందు కథనాత్మకముగను నున్నది. పినవీరన దీనిని వై రెంటికన్న 

విన్నముగ విపులముగ వర్ణించెను. నాయికా సౌందర్యమును. విప్పలీకరొంచుట 
యందు కూడ నతడు స్వతంతత చూపెను, 

పై అంశములను అనుసరించుటలో పినవీరన చూపిన స్వాతం త్ర్య్యమట్టిది. 
బు 



లిరిక్ 

తాను మూలము నుండి గహించిన కథాంశముల నన్నింటిని [పబం 

ధోచిత రీతి వి సరించి వరించుటయే కాక అందు పెక్కు నూత్న కల్ప 
అటో లా a 

నమిలను కావి:చుటః తాను గహించిన కథాంశములకు చక్కని సమ 

నయము కల్పించుట. 

మూలకథ యందు కొన్ని మార్పులను కావించుట. 

కథయందు చేర్చిన నూత్నాంశములు : 

మాండ వ్యుడు దుష్యంతునకు శకున ఫలమును చెప్పుట. 

ఆడవిలో రాజును గొల్లలు విందున కాహ్వానించుట. ఈ ఘట్టము రాజు 

నకును, (పజలకును మధ్య నొక సాన్నిహిత్యమును నిరూపించు 

చున్నది. 

దుష్యంతుడు అ|శమ |(పభావముబే కరుణాంతరంగుడై హరిణమును 
కొటకుండుట ఈ ఆ శమ సా తిక సంప తిని వ్యంగ్యముగ స్ఫురింప 

టి షు అజ అజో 

జేసి కథను రమణీయ మొనరించుచున్నది. 

దుష్యంతుడు తాను ఆ కమ మృగము నలయించినందుకు మునులు 

శవింతురేమో యని భయపడుట, ఇది రాజు యొక్క- వినయ శీలత్వ 
మును నిరూవిందుటకు తోడ్పడుచున్నది, 

దుష్యంతుడు రాక్షసులతో యుద్ధము చేయుచున్నాడని ఎజింగి అతనికి 

సాహాయ్య మొనరింప నగరమునుండి 'సెశ్యములు వచ్చుట. ఈ సెక్య 

ములరాక, దుష్యంతునకు యుద్ధమున విజయము అలభించిన పిమ్మట 

చెప్పబడినందు వలన దీనివలన (పత్యేకముగా కథ కొనగూడిన (పయో 
జన మేమియును లేదు. కాని ద్విరదగతిరగడలో సాగిన ఈ వర్ణనము 
కవికి సైన్యమును వర్ణించు నవకాశమును కల్లించెను. 

సోమతీర్ణమున తపము చేయుచున్న కణ్వుడు దివ్యదృష్టితో శకుంతలా 
దుష్యంతుల వివాహము నెలుంగుట. కాళిదాసు నాటకము నందెచటను 

సియొక్క దివ్యదృష్టి (వస _క్తిని కొనితేలేదు. పినవీరన మునియొక్క. 

(34) 
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దివ్యదృష్టి [(పసంగమువలన, ఆతడు మున్ముందు జరుగనున్న శకుం 

తలా [వత్యాఖ్యామును గూడ ఎజింగియే ఆమెను అత్తవారింటి కంపు 

నపుడు, ఆమె వివాహమునకు సాత్తులైన అనసూయా [పియంవదల 

నామెతో కూడ పంపియుండు ననుకొనుట కవకాశము కల్లుచున్నది, 

Tf కణ్వమహర్షి ఆశమ వానులందరిచే శకుంతలా గాంధర్వ వివాహమును 

అంగీకరింప చేయుట. ఇది జొచిత్యవంతమగు కల్పనము, వివాహాది 
కార్యములు సంఘము నందు ఆమోద ము!దను బడయవలెను. అపుడే 

అవి గౌరవపా,తము లగును, కణ్వుడు తన అల్లుని |పతిష్థ నెటింగి 

శకుంతలా వివాహమును ఆమోదించిన చాలదు. అది సకల బుషి సంఘ 

ముచే నంగికృతమై నపుడే గౌర:[పదమై భాసింపగలదు. కావుననే 
కణ్యుడు, దుష్యంతుని వంళపతిష్టను ఆ మవాసుల కెన్లిరకు న్ 

రించి, శకుంతలా పరిణయమును గూర్చి చెప్పి, ఆ వివాహము నెల్ల రిచే 

అంగీకరింపజేసెను. 

పినవీరన తన కావ్యమునందు కాళిదాసుని నాటక మునవలె అభిజ్ఞానాంగు 

శీయకమును గాంచి రాజు శకుంతలను తాను పరిణయమాడిన వృతాంతమును 

సంస్మరించుటయ్యు భారత కిథయందువలె అశరీరవాణి సభయందు రాజునకు 

సత్యము వెల్టడించుటయు, రెంటిని (గ్రహించి వానినడుమ కొన్ని అమూలక 

కల్పనములను కావించెను. 

1. అందు కణ్వుడు అననూయా (పియంవడలను కూడ తోడిచ్చి 
శకుంతలతో న త్రవారింటికి పంపుట మొదటిది. అనసూయా పీయంవదలు 

శకుంతలకు | పాణసఖులై , ఆమె యభఖీష్టము నెజిగి తదనుకూలముగ ఆమె [పణ 
యము కొనసాగుటకు సహకరించి వివాహపర్యంతము (పధానపాత్ర వూంచిరి. 

దుర్వాసుని శాపమును తవవధిని కూడ ఎటింగినది వీరే, భూతవ ర్హమాన భావ్య 

ర్థముల నెజింగిన మహర్షి శకుంతల రాజునౌద్దకు వెడలునపుడు చెలులుకూడ 

వెంటనుండుట ఆవశ్యక మని ఎజింగి వారిరువురను కూడ నామెతో హ స్తినావురి 
కంపి యుండును, 

కాని రజు శకుంతలను గుర్తింపక తిరస్కరించిన సందర్భమున, 
అనసూయా |పియంవదలాతని నధిక్షేవింతురే కాని అంగుశీయకమును బయట 
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పెట్టరు. కాగా దేవతలందజను ఎలు గెత్సి పిలిచి సత్యను నెజీంగింపవలసినదిగా 

కోరుదురు. అంత అశరీరవాణి సత్యమును చాటిచెస్పును. అయినను దుర్వానుని 

శాపము |పభావమున రాజునకింకను శకుంతల స్మరణకు రాలేదు. ఆకాశవాణి 
సత్యము నెణింగించిన పిదప “శకుంతలాంగళీ స్థాపితమైన యుంగరము 
జయ్యన నూడిచి మీదవై చి ఆది బాలిక వేలికెట్టు వచ్చెనో చెప్పుమనిరొ. ఈ 

అంగుళీ యక దర్శనముతో రాజునకు శాపతిమిరము తొలగి ప్రసన్నత కలిగెను, 

కట్టు వినవీరన అనసూయా (పేయంవదలను రాజసభయందు (పవెళపెట్టి 

౮ ఘట్టమున నకు కొంత వినూత్నత సంతరించి యుండినను, సత్యము నెణింగిన 

ఆవసూయా (పియంవదలు, రాజు శకుంతలను విన్మరింప అతని నధికేపించు 

టకు తగినంత కారణము కనరాదు, దేవతల నెలుగెత్తి పిలిచి అశరీర వాణిచే 

నిజము పల్కించుటకును హేతువు లేదు. ఏలన ఆకాశవాణి సత్యము పలికినను 

రాజుపై శాప (పభావముండియే తీరును, అంగళీ తుకమును చూపిన పిదపకూడ 
వారాతనికి దుర్వాసుని శాపమును గూర్చి చెప్పక నారదునిచే దానిని చెప్పింతురు, 

పీనవీరన లౌకిక ములె న  (పమాజణములుండగా ౨ గెలౌకిక (పమాణముల నాశ 

యించుట ఆతనికి సత; మును డివ్యముగ భాసింప చేయవలెనను తలంపుకలదని 

స్పష్టమొనరించు జసు వీమైనను భారతకథలో అశరీరవాణికి గల ప్రాధాన్య 

మందు తగ్గినదని చెప్పవచ్చును. 

2, దుష్యంతుని సభకు నారదుడేతెంచుట పినవీరన కావించిన రెండవ 
కోల్పనము. ఈతడు దుర్వాసుని శాపమును రాజునే కేజింగించుటకై. దివి నుండి 

భువి కేతెంచును. ఆ దేవమునివలన సత్యము నినిన రాజునకు కలత తొలగినది, 

ఆతడు పుత్రుని యువరాజుగ ప్రకటించెను భరతవంశ కులజులందజకును 

మూలపురుమడై న భరతుని పరిపాలన మాదర్శవంతముగ నిలుచుటకు తగిన 

రాజనీతులన్నియు నారదుడు భరతునకు బోధించెను. 

ఈ కావ్యాంతమును గూర్చి చెప్పుచు విమర్శకులు “కావ్యాంతమున 

నాయకుని యెడ వానప్రస్థ స్వీకారాభినివేళ మున్నట్లు చెప్పబడినది, శృంగార 

కావ్యమున కిది తగదు. ఆయితే ఆతడు నాయికతో రాజ్యసుఖముల ననుభవించు 

చుండినట్టు కథ ముగిసినది, కొంత నయము"”'2ర్ అని పేర్కొనిరి. 
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మూలమునకు మెజుగు పెట్టిన ఘట్టములు ; 

1. పినవీరన రాజు వేటకు వచ్చుటను సకారణముగ నిరూపించి రొజు 

మృగయా వ్యసన పరాయణుడై వేటకు కడంగలేదని స్పష్టమొనరించి ఆతని 

శీలమున త్త్క ఎష్ష్యము నాపొదిందెను. అతడు మునులతో 

“తపస్వికుంజర | యేను దుర్వసనంబున మృగయా వివోరంబునకు 

గడంగినది లేదు. సింహ శరభ సెరిభ ద్వీపి ద్విపాది దుత్గ మృగంబులు 
గోష్టంబులకు, నే దిష్ట (గ్రామంబులకు, నరిష్టంబు సేయచున్నయవి యని భిల్ల 

పల్లవ జనంబు లెజింగించిన్న వాని మర్దించుటకునై వేటాడ వచ్చితి” నని 

చ్ ప్పెను, [2-89 | పీనవీరన నాటక మునందు చతుర్థాంకమున గల దీర్ణాపాంగ 

మను హరిణ కాబకము వృత్తాంతము నాధారముగా (గ్రహించి దానిని (ప్రథమా 

థ్వాసమున మనోరంజక ముగ తీర్చిదిడ్డను. నాటకమున శకుంతల ఆ త్తవారింటికి 
బయలు వెడల నపుడు దీర్జాపాంగము ఆమె కొంగుపట్టి లాగి ఆమెను నిలువఠింప 

యత్నించును. ఆహరిణముపట్ల శకుంతల నెజపిన సౌహార్ద మిట్టిది. 

“యస్య త్వయా [వణవిరోపణ మింగుదీనాం 
తైలం న్యషిచ్యత ముఖే కుశసూచి విగ్ధె 

క్యామాక ముష్టి పరివర్ణి తకో జహాతి 

సో యంస ప్యుతకృతకః పదవీం మృగ సే. 4-18 

శకుంతల ఈ హరిణమును పెంపుడు కొడుకువలె సాకిసది, దర్భమొనలు 

(గుచ్చుకొన్న దాని మూతికి గారనూనె పూసి గాయమును మాన్సుచుండెను* 
చామలు వీడికిళ్ళతో పెట్టి ఆదరించుచుండెకు. దీనినే పినవీరన, వృద్ధతాపసి 
రాజునకు ఆశమహరిణ వృత్తాంతమును చెప్పు సందర్భమునోఇది అశమవాసు 

లకు [పాణమితమై చరించునట్టిది. తల్లి దీనిని ఈనిన మైతడి ఇంకను ఆరక 

మును పే ఇది దారితప్పి తపోవనము [పవేశించినది. మును లపారమైన | పేమతో 
మునివేళ్ళతో ముచ్చటగా దర్భలను మేపి దీనిని కన్నబిడ్డవలె పెంచిరి ఈ 
హరిణ శాబకమునకు మునివత్నులే తల్చులు, మునిగణములే తం్యడులు, అక్క 
సెల్లెం డు మనికన్యలు. ఇట్లు ఆశమమున ముద్దు ముద్దుగా నిది పెరిగినది. 

ఇది ఆహారార్థము లడవికి మేతకు పోయినపు డెవరైన తాపస గణమును కను 
చూపుమేర కనుగొనినవో మేత మాని వారి దరిచేరి సొహృదోత్కంఠతో కండూ 
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యనము చేయించుకొనును” అని వివరించినట్లు రచించెను, మునిజనముల వాత్స 
ల్యమున, అత్యంతాదరమున పెంచబడిన ఈ వారిణ వృత్తాంతము, తాపన 

జనుల కఠుణార్డి (పవృ శ్రీని వివరించ టయేకాక పసితనముననే తలిదండ్రుల చే 

వరిత్య క్ర అయిన శకుంతల కథను కూడ ధ్యనింప చేయుచున్నది, కావ్యారంభ 

ముననే కథా సూచనము నత్యంళ హృద్యమగ కొవించుటి నిస్తులమగు కావ్య 

శిల్పమునకు తార్కాణము, 

2, శకుంతల అత్తవారింటికి వెడలు ఘట్టము నాటకమునందు పరమ 

విశిష్ట మైనదిగా ఎన్న బడుచున్నది. కావుననే ఇందలి చతుర్ధాంకము రమణీయ 
మైనదిగా (ప్రసిద్ధి చెంచినది, ఇది ఇంతటి పాశ స్యము వడయుట కిందలి సహ 

జత్వమే కారణము. నాధారణముగ కన్యను ప్ గృహమున కంపునపుడు 
ఆమెకు చీర సాంళిచ్చుట, వెంట బంధువర్గ మును పంపుట్క తగిన బుద్ధులను 

జెస్పుట, వీడలేక వీడుచు ఆమెను చాలదూరము వజకు సాగనంపుట, పు[తిక 
దూరమైనదను బాధ పొందినను తండి తుదకు తన భారము తీరినదని భావిం 
చుట మొదలుగా గల సహజ భావాదులన్నియు నిందు హృద్యముగ (పదర్శిక 

ములై నవి, మహర్షియగు కణ్వుడు పుకికా వియోగమునకు సామాన్య గృహ 

మేధివలె ఆకులుడగుట, శకుంతల ఆశ్రమ |పకృతిలోని అణువణువుపై చూపిన 

సొహార్థము, వానిని వీడిపోవునప్పటి ఆమ హృదయావేగము, కణ్యుడు పత్రి 
కకు చేసిన హితబోధ, అల్డనకిచ్చిన సందేశము మున్నగు అంశములన్ని యు 
కాళిదాసుని కల్చనాళ కికిని లోక వరిశీలనమునకును నిదర్శనములు, ఈ చతు 

ర్థాంకము నందు పై భావాదులను _పకటించు శ్లోకములు నాల్లు ఆతు త్రమము 

లగా గణన కెక్కి_నవి. 

ఈ ఘట్టమును వినవీరన |ప్రశ్యేకమగు (శ్రద్ధతో తీర్చిదిద్ది మూలమునకు 
మెలుగు పెట్ట యత్నించెను. ఈ ఘట్టమున కణ్వుడు శకుంతలకు గావించిన పొత 

బోధ కులన్ర్రీల కందజకును నాదర్శపాయమైనది. ఆ సమయమునందు కణుని 
యుక్క హృద్గత భావ సంచలనమును కవి ఇట్టు వర్ణించెను. 

ఉ. “పొమ్మన( జూచు జూచి మది బుట్టిన (పేమము పేర్మి బాష్పముత్ 

(గమ్మిన [గమ్మజం బెడమొగం బయి కన్నుల నీరు [మింగుచు౦ 

[గమ్మజదా శకుంతల మొగలి :గు, న్మశులునించు గొంతనే 

పమ్ముని జాలి బొంది ధృతి యంతయు నిల్వక విచ్చి పాజగన్ 4-84 
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ఇట్లు మహర్షి ఆయ్యును ఆతడు సహజ కరుణాపవృ త్తీచే శకుంతల యెడ 

గాఢమమతాని బంధమును పెంచుకొనెను. అతడీ మోహలత (తెంప నసాధ్య 
మైనదని ఎంబీ క్షణకాలమయు పర్యాకులుడాయెను. 

కి. అనంతరము కుమార్తెకు అతిసరళముగ అత్తమామల యింటి 
మెలగవలసిన విధానమును గూర్చి హెచ్చరించెను..“ఐత్తమామలకు నీయపనేమి 

వెట్టక కనుసన్నజేయుమీ పను లెజింగ” అని చెప్పుటలో మూంభావము రమ్య 

ముగ విపులీకరింప బడినది. శకుంతల ఆగ్రమ లతావృక్షాదులతో నెజవీన 

నెయ్యమును 

గీ, తోడు నీడయుటోలె నీ తోయ జాకి, 

పెరిగి నిన్నాళ్ళు మీలోన బెద్ద యయ్యె 

బురుషునింటికి నన్సుపక పుట్టి నింట 

నునుచు కొనరాదుగా యంచు నుస్పురనుచు 4.94 

ఆని చెప్పి కణ్వుడు యుక్త వయస్కురాలైన కన్మయెడ తండ్రికి గల బాధ్యత 

“నెతింగించెను. ఇక శకుంతల జనకుని ఆ;శమ వాటికను వీడలేక వీడలేక వీడిన 

పరిస్థితిని ఆమె హృదయావేదనను కూడ కవి అత్యంత హృద్యముగ రచిం 

చెను. అనిమిష నది రత్నాకరమున కేగెడు భంగి గదలి మున్యాళశమమును 
శకుంతల వదలి పోయెడు ఘట్టము మణపురానిది, 

4. మూలమునందలి [భమఠ వృత్తాంతము కూడ కవిచేత రమణీయ 

ముగ తీర్చిదిద్ద బడినది. పినవీరన ఇందు సమయోచిత సరస సంభాషణములను 

కల్పించెను. ఈ ఘట్టమున శకుంతల దీనావస్థ, ఆమె జెలులను రక్షింప వేడు 

కొనుట, వారామెను పరిహసించుచు చతురో క్తులతో సమాధాన మిచ్చుట కన్ను. 
లకు కట్టినట్లుగా చితింసబడినవి. మూలమున మధుపము ముసురుకొనగా శకుం 

తల చెలులతో ఇట్టనును, 

శకు -- సభఖ్యా, పర్మితాయేథామ్, పర్మితాయేభామ్, ఆనేన దుర్వినీతేన 
మధుకరేణ అభిభూయ మానాం మామ్. 

ఉభౌ = (సస్మితం) కే ఆవాం పరిితాతుం? దుష్యన్త మాక్రన్దన్వ, 

రాజ రకితవ్యాని తపోవనాని నామ -- మూలమున సంగ్రహముగానున్న శకుం 
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తల అభ్యర్థనమును తెలుగు కవి వి_సరించెను. ఇందు శకుంతల చెలులతో తమ 
స్నేహమెంతటిదో వివరించి “పాం౭నములరు కావరే! (పొణమిచ్చి మమత విడు 

వక మాన్పరే మధుపబాధ"” [2-747 “వివర మొనరింప బొందులు వేలుగాని 

_ప్రాణమొక్క_టి మనకు వద్యాక్షులార పాపరే నాకు నీ యీతిబాధ” [2-76] 
అని వారిని |ప్రార్థించను. ఇచట చెలుల పరస్పర (పేనును కవి పాత్ర చేతనే 
పలికించినాడు. శకుంతల వారితో “మీ చేతులెల్ట గిజగిజ గాదేసెను మొగలి 

ముండ్లు గాడిన భంగిన్” అని తేటిబాధను ఉపమాన నహాతముగా చెప్తుటకూడ 

సన్ని వేశమునకు స్ఫూర్తి నిచ్చుచున్నది. మూలమునందలి దుష్యంతమా (కం 

దస్య రాజరకితాని తపోవనాని నామ అను భావమును విస్తరించుచు చెలులు 

దువ్యంతుని పజారక్షణ శీలత్వమును కూడ వివరించి అతడు “డుర్దాంతు 
నియ్యళిం గెడవీ తామర పుంజెజసాల బెప్టైడున్ ” ఆను విశేషో క్తిచే ఆ ఘట్టము 

నకు సౌందర్యము నాపాదించిరి. రాజు సన్నిధికి పోయెదమని నగవులకు అన 

సూయా పీయంవదలు రెండు మూడు పదంబులరుగుట _ వారివెంట శకుంత 

లయు ఆ కోశము చేయుచు కదలట మున్నగు కల్పనలు రాజు వారి ముందు 

కేతెంచుటకు చక్కని ఆవకాళమును కల్పించినది. 

5. శకుంతలా దుష్యంతుల పథమ సమాగమము : ఇది మూలమున 

సంభాషణ |ప్రాధాన్యముగా నున్నది. ఈ సంభాషణమున శకుంతంకు |పవేళము 

తక్కువ. శకుంతల తనకు రాజుపై జనించిన అనురాగమును లజ్ఞాన్వితయై 

అభినయాదులతో [పకటించును. దుష్యంతుడు శకుంతలను గూర్చిన వివరముల 

నన్నింటిని ఆమె చెలుల నడిగి తెలిసికొనును. పినవీరన ఈ సమాగమును భావ 

ప్రాధాన్య మొనరించెను. దుష్యంతుని చూచిన శకుంతల ఆతని అందమును 

మనసార భావించును. ఇరువురి చూపులును మననులును కలసికొనినవి, మూల 

మున తనకు కలిగిన మనోవికారమునకు సరియైన అర్థము చెప్పుకొనలేని స్థితి 

నాయిక అనుభవించెను, కావ్యమున డుష్యంతుని కాంచినంత'నే శకుంతల 

“ఇతండు (పీయండుగాగల భాగ్యవతి కన్యయెవ్వతె యొకో” అని చింతించి 
తానాతని సహచారిణి కావలెనని అఖెలషించినది, . 

6. నాటకము నందు తృతీయాంకమునందు గల శకుంతల విరహతాప 
ఘట్టమును పినవీరన తృతీ యాశ్వాసము-నం దతిరమణీయముగ తీర్చిదిద్దిను, 
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తమ చెలీ ఆస్వస్థురాలగుటను కాంచి ఆననూ యా (_పియంవదలు తాత, కొళ్ళోప 

మునీం[దుడు జేరువ లేడు" అని కలవరమందుట సహజముగా నున్నది. ఆ 

సమయమున శకుంతల యొక్కయు. చెలుల యొక్కయు పరస్పరినురాగము 
హృద్యముగా వివరింప బడినది, చెలులు శకుంతలతో 

క. నీకు బహిః పాణములము 

మాకే యెటింగింప వింక మణియివ్యరికిన్ 

గోకనద హస చెప్పెదు 

దాకొని మదిలోన నున్న తగులున్ నెగులున్ లి=57 

అనీ బుజ్జగించి యడుగుట, శనుంతేల వారితో తన మనస్సు ఏప్పిచెప్పుట్క 

అట్లు గావించుటకు 

కాం గంగా గర్భము నుండి నేటి తుదదాకన్ మాట రాకుండ నుం 

డంగా గల్లెను, మీ మొగంబు లిక చూడన్ నాకు మోమేది?... 

8_6t 

అని సంకోచపడుట్క కన్యాసహజమైన ముగ్భాత్వమును తెల్పుచున్న వి. 

7. నాయికా నాయకుల ద్వితీయ సమావేశము : ఈ ఘట్టమునందు 

కాన్యమునందు గల అనసూయా దుష్యంతుల సంభాషణము మనోహరమై ఒప్పు 

చున్నది. కవి కల్పించిన ఈ సన్నివేశము నాలుకా నాయకుల కిరువురుకును 

వరస్పరము గల సమానానురాగమును తెలుపుచున్నది రాజు అనసూయతో 

క, “మా సోమ్ము మాకు నొసగిన 

మ్ సొమ్మున్ మీకు మగుడు, మీ, మా సోమ్ముల్ 

వాసి పడకుండ నూదక 

గోసన యేమిటికి మార్చుకొనియెడ మొండెన్ ” [8-88] 

అనీ చమత్కారముగ పలుకుట, రాజునకు గల సమయస్ఫూ ర్తిని నరస సంభా 
షణ చతురత్వమును తెలుపుచున్నది. 

దుష్యంతుడు శకుంతలను వీడి నగరికి మరలు ఘట్టము ఆతి రమ్యముగ 
ఒప్పుచున్నది. ఆతడు తాను మరలుచున్నట్టు ప్రియురాలికి చెప్పలేక 
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“చెప్ప నాల్క_ తుద గదలింపం 

గాలేక తలిరుటాకున 

వాలిక నఖమున లిఖించి వనితకు” 8.2839 

చూపుట అతని మనఃస్థితిని చక్క గ తెలుపుచున్నది, 

అన్యథాకరణము : 

1. పినవీరన మూలమును మార్చిన పట్లు జొచిత్యవంతములై యొప్పు 
చున్నవి. భారత కథయందు పండ్డుతేర నడవికి వెడలిన కణ్యుడు మరలివచ్చు 

నంతవజకు గల వ్యవధినోర్వజాలక దుష్యంతుడు విరహాతురత్యమున శకుంత 

లను చేవ చైను, ఇది రాజు ఇం[దియ చాపల్యమును సూచించుచు నతని శీలము 

నకు లాఘవము నాపాదించుచున్నది* అట్లుకాక నాటకమున నాయికా నాయకుల 

[ప్రణయము [కమ వికాసము పొండి వారియందలి అభిలాష త్మీవమగు నంతటి 
వ్యవధిని కల్పించుచు కాశిదాను కణ్వుని సోమతీర్థమున కనిపెను, కావ్యము 
నందును కణ్వుడు సోమతీర్జమున కరిగెను, కాని నాటకమునందు కణ్వుడు 

దుహిత భాగ్య [పాతికూల్యము శమింపచేయుట కరుగగా |పబంధము నందీతడు 
శకుంతలకు అనురూపుడగు భర్త కలుగవలెనని శివుని ృప్రార్ధిప నేగెను, నాట 
కమునందు మహర్షి ఏ ఫలమునుగోరి సోమతీర్థమున కేగెనో అది అశనికి 

పా_ప్టీంచలేదు. శకుంతలకు దుర్వాసుని శాపమనెడు ఆఘాతము తగిలినది 
[ప్రబంధము నందలి కణ్వుని ఆశయము సిద్ధిచినది, 

2, భారశమునందు శకుంతల తన జన్మ వృత్తాంతముకు తానే 
రాజున కెటీగించినది. కన్య ముగ్గయై యుండుట యుచితమని తలచిన కాళిదాసు 

ఆననూయా [పియంవదలను శకుంతిలకు (ప్రాణసమానలై న సఖులను కల్పించి 

అందు అనసూయచే ఆ వృత్తాంతమును చెప్పించెను. వివేకశీలయగు అనసూయ 

మేనకా విశ్వామి్మతుల శృంగారముతో కూడిన ఆ వృత్తాంతమును ఎంతవటకు 

చెప్పుట ఉచితమో ఆంతవజకే చెప్పి తక్కిన దానిని రాజునూహకు విడిచి 
వై చెను. 

పినవీరన తన కావ్యమునందు మేనకా విశ్వామితుల (పణయ వృత్తాంత 

మును విపులముగా చెప్పదలచి, అట్టి శృంగార సృత్తాంతమును మునికన్యలచే 

35) 
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పల్కి-ంచుట ఉచితము కాదనకొని దానినొక తాపస శిమ్యనిచే చెవ్పీంచెను. 
వ్యాస కొళిదాన వీనవీరనలీ ఘట్టమును భి"్నవిధమున రచించుటను విమర్శకు 

లిట్లు సమర్దింతురు. “భారత సాహిత్య దృష్టిలో అకృ(శ్రిమమైన సహజమైన 

వాతావరణంలో మిథ్యా నాగరికతలూ, లజ్ఞాభినయాలు ఎరుగకుండా పెరిగిన 

శకుంతల తన తం|డి ఒకప్పుడు ఒక మహర్షితో చెబుతూ ఉండగా తాను విన్న 
మాటలు యథాతథముగా దుష్యంతునికి వినివించడమూ ఉచితమే. నాగరికత 

(ప్రబలి సాహిత్యానికి రాజుల ఆస్థానాలు అలంబనాలుగా ఏర్పడిన తరువాత 
వచ్చిన కాళిదాసు నాటకంలో శకుంతలను ముగ్గానాయికగా నిరూపించి అమె 

చెలిక త్తెచేత సం్యగహంగా సూచనమా[తంగా మేనకా విశ్వామ్మితుల [పణయ 
వృతాంతం చెప్పించడమూ ఉచితమే. రసవద్దట్టాల విపుల వర్ణనకు (ప్రాధాన్యం 

ఏర్పడిన తెలుగు [ప్రబంధ యుగావతరణకాలంలో చాపల్యం ఇంకా పూర్తిగా 

పోని ఒక [బహ్మచారిచేతి పినవీరన సంభోగ శృంగార వర్ణన విపులంగా 

చేయించడమూ ఉచితమే, భిన్న దృష్టులతో కూడిన రచనలను ఆయా రచయి 

తల విశిష్ట దృక్సథాలనుంచే |గహించి ఆస్వాదించడం సహృదయుల ధర్మ ం"”*28. 

మొత్తముమీద పినవీరన గావించిన ఈ మార్పు మిగుల సమంజసమైన దనుటలో 
సందియము లేదు. 

శీ. మూలకథలో శకుంతల రాజుతో గాంధర్వ వివాహమున కంగీక 
రించి తనకాతని వలన కలుగు సుతుని యౌవరాజ్య పట్టాఖిషిక్తుని గావింప 

వాగ్దాన మొనరింపుమని కోరెను. కాళిదాసు శకుంతలా దుష్యంతుల పేమను 

స్వచ్చందమును, నిర్వ్యాజమను ఒనరించుటకై ఆ వాగ్దానమును పరిహరిం చెను. 

శకుంతలా దుష్యంతులు పరస్పరము అనురాగము కలిగియున్నారని ఎజింగిన 

చెలులు మాతము శకుంతల పై అపారమగు సౌహర్షము కలిగినవారు శావుక 

రాజునిట్లు ప్రశ్నింతురు. “అనసూ ; వయస్య బహువల్లభా రాజానః (భూయ నే 

యథాసొ |పియసభీ బంధుజన శోచనీయా న తథా నిర్వహస్వ” 

అని శకుంతలకు సవళులతో సమానాదరము లభించునా అని మ్మాతము అడిగి, 

బహు భార్యలను కలిగియుండు నతడు శకుంతలను సమానాదరముతో చూచునో 
చూడడోయని కలవరము వెలివుత్తురు. అంత రాజు 

“పరి గహ బహుత్వేపి ద్వే పతిష్టే కులస్యమే 

సమ్ముద రళనా చోర్వీ సథీ చ యువయోరియమ్” 
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ఆని తనకు భార్యలెందజున్నన శకుంతలయే పట్టపు పురాణికాగలదను భావమును 

వ్యక్తము చేసెను 

వినవీరన మహాభారతము నందువలి రాజు శాకుంతలుని యువరాజు 

చేసెదనను వాగ్దానమును చేయు ఘట్టమును (గహించి యున్నను అందువలి ఆ 

విషయము హతం చే గాక ఆమె డెలులచే గడిగించెను. వారు 

“వేటమెయి వచ్చి నృప! మా 

బోటిక్ జిట్టంట నంటి పోయిన పిదపన్ 

దాటుపడుం గులమునకును 

మాటయు( గణ్వునకు వచ్చు మౌనుల చేతన్ 8.89 

అని తమకెట్టి ఆపవాదము కలుగకుండ జాగరూకత వహించిరి. తమ చెలీపై 
ఆతనికి నిక్కు వమగు పేమ యున్నచో శకుంతలకును అతనికిని జనించు 
కుమారుని యౌవరాజ్యుపదమున నిలుపుమనిరి. తమ నభఖి బాగోగులను దృష్టి 
యందిడుకొని వారట్లు శపథమును చేయుమనుట ఉచితముగ నున్నది, 

ఇట్లు పినవీరన కొన్నిచోట్ల వ్యాస కాళిదాస కల్పనములకు ఖిన్నములగు 
రా ౧ 

కల్పనములను కావించెను. మటికొన్ని చోట్ల కాళిదాస కథాకల్పనామార్గము 

ననుసరించుచునే అందు [కొ త్తదారుల నన్వేషించెను. ఈ మార్పులీళని స్వతం 
[తతను వెల్టడించుదు జొచిత్యవంతమ. ల్లై యున్నవి. 

1. దుష్యంతుడు కణ్యాశమమును (పవేశించుటను కాళిదాసు ఆహ్వాన 

పూర్వుకము కావించెను. వినీతుడగు దుష్యంతుని మెచ్చి వైఖానసుడాతనిని 

కణ్యాశమమును దర్శించి అచటి ఆతిథ్యమును గొనిపోవలసినదగా అభ్యర్థిం 

చెను. కణ్వుడా సమయమునం ద్నాశమమున లేకున్నను, తాన్నాశమమును సంద 
రించిన తన భక్తి (పపత్తు లామునికి ఆ[శ్రమమునకు తిరిగి వచ్చిన పిదప 

తెలియునని ఎంచి రాజు తపోవనమున కేగ సిశ్చయించెను. కాకుంతల |[పబం 

ధమునందు కూడ మునులు దుష్యంతుని అశ్రమమునకు వచ్చి అచటి మునుల 
ఆశీర్వాదమును పొంది వెడలవలయునని ఆభ్యర్థించుట కలదు, 

పినవీరన ఇందు మూలమునందలి వై కొనసపా[తమును యథాతథముగా 
కాక ఆతనిని వృద్ధతాపసిగా మార్చెను. ఇట్లు మార్చుట ఆ సందర్భమున 
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కెంతయు ఉచితముగా నున్నది. అతడు దుష్యంతుని దీవించుటకు ఈ వృద్ధా 

స్యము అనకూలమై యొప్పుచున్నది. అతడ అ|శ్రమ సాత్విక సంపత్తిని వివ 
రించుట, హరిణ శాబకమును మును లాదరముతో పెంచిన వృత్తాంతము చెప్పుట 
మున్నగు ఘట్టము లీతాపసి నోట పల్కించుటచేనవి ఆదర్శ(ప్రాయములగుటయే 
కాక సహజమలుగా కూడ నున్నని, 

కావ్యమునందు మునులు దుష్యంతునికి కణ్బుడా(శ్రము నందున్న దియు 

లేనిదియు తెలుపలేదు, సంయమీందులు దుష్యంతుడు వేటకై వనమునకు వచ్చు 

టను తమ దివ్యజ్ఞానమ తో నెజింగి యున్నారనియు కావున నాయురై శ్వర్యాభి 
వృద్ధికరంబును, గలుష కర్మనంబునునగు తాపస దర్శనంబు జేసిపోవలెననియు 

రాజునకు చెప్పిరి. మునుల దివ్యజ్ఞాన _(పళంస మూలమున లేదు. దీనిని కల్పిం 

చుట వలన పినవీరన సాధించిన (ప్రయోజనము లేదు. ఈతడీ సందర్భమునందే 

కొక, చతుర్థాశ్వానమున సోమకతీర్ధమున శివుని (పార్థించు కణ్వుడు కూడ దివ్య 

జ్ఞానముచే శకుంతలా పరిణయగాథ నెరింగినట్లు రచించెను. వ్యానుని భారత 

కథయందు కూడ కణ్వుడు ఈ విషయమును దివ్యదృవ్షితో గహించినట్లు 

కలదు. “మునులు దివ్వదృష్షిశ కిని పతి స్వల్ప విషయము కొజకు వెచ్చించెద 

రను నపయశస్సు మహర్షులకు రాకుండ కాళిదాను చూపించిన (శద్ధ పినవీరన 

కనబణుపలేదేమో యనిపించుచున్నది 27 

£. శకుంతలకు (భమరబాధ నపనయించు మిషతో చెలుల ఎదుటికి 
పోయిన రాజును అనసూయ సవినయముగా ఆతని కలగో[త నామ దేళాదికము 

లను గూర్చి పశ్నించినది. అంత మూలమున రాజు తాను రాజ ధర్మాధికారి 

ననియు ధర్మారణ్య సంరక్షణార్యమై ఆట కేతెంచితిననియు. చెప్పుకొనెను. 
కావ్యమునందీ సందర్భమున రాజు 

క, వారక యసత్యవచనము 

నారక హేతువనగను వినంబడిడుం బు 

జ్యారణ్యములో పల ముని 

దారికలకు బొంకనేల ధర్మచ్యుతిగన్ 2.527 

అనీ తాను దుష్మంతుడననియే వారితో చెప్పియుండెను, 
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శీ, రాజు చెలులతో సంభాషించు నవనరమున వినవీరన శకుంతలా 

జన్మవృత్తాంత (పన క్తిని తేలేదు. ఆ సందర్భమున నాయికా నాయకుల అనురా 

గోదయముననే (ప్రధానాంశముగా చి త్రించెను, పిదప లజ్జాన్వితయైన శకుంత 
అను, చెలులు రాజునకు, అర్హ క పాద్యాదికము లాయ త్రపణుమట త్రై పర్ణ శాలకు 

కొనిపోయిన ట్లానన్ని వేశమును మార్చెను. 

శీ, కాళిదాసు |పథమాంక నిర్వహణమున వనగజ (ప్రవేశ వృతం 

తము ననుసంధించి నాయికా నాయకులకు తాత్కాలిక వియోగము ఘటింప 

చేయటద్వారా అయోగ విపలంభమునకు సరిపుస్టి చేకూర్చెను. పినవీరన వన 
గజ ప్రవేశమునకు మాటుగా వ్యాఘ్మ్యప్రవేళమును కల్పించెను. ఈ వ్యాఘ 
(పవేశ కల్పనము వలన నెట్టి ప్రయోజనముకు లేదని శ్రీ టేకుమళ్ళ అచ్యుత 

రావుగారి తలంపు.£ ఈ వ్యా(ఘకల్పనము మూలము నందలి వన గజ |పవే 

శము సాధించిన కథాపయోజనముల నన్నింటిస సాధించచున్న దనుటలో సంది 
యములేదు. పినవీరన గజమునుకాక వ్యాఘ్రమును (ప్రవేశ పెట్టుటకు విమర్శకులీ 
(కింది కారణమును చెప్పుచున్నారు, 

“ముని కుమారుని వెంట దుష్యంతు డాశ్రమమునకు శకుంతలా దర్శ 

నార్థము బయలు వెడలెను. ఆతడాశమమునక వెడలినచో నింటిపట్టు దొరకినచో 
మహాభారత కథలోవలె గాంధర్వ వివాహ మచ్చటనే జరుగు నవకాశ మేరు 
డును. పవ్మిత కజ్వాశమముననా వివాహము జరుగకుండ చూచుటకై కాళిదాసు 

జాగరూకత వహించెను. నాయికా నాయకుల సమాగమ స్థలమును లతామండప 

మునకును, నదీ పులినమునకును మార్చి యౌచిత్యమును బొటించెను. వీనవీరన 
కాళిదాసు కల్పనలోని లోతులను డెలిసిన మనీషి. అందువలననే వీడుకోలు 
సందర్భమున మాత్రమే దుష్యంతుని నాశమమున (పవేశ పెట్టెను, ఈ సందర్భ 

మున వ్యాఘపవేళ విఘ్నము నాపాదించి దానిని వారించెను, 

వ్యా[ఘము వనవ్యా(ఘము కాదు, వేటకై మచ్చిక చేయబడిన పెంపుడు 

పులి, వేటకాం[డ య|పమ త్తత వలన నది తప్పించుకొని పారివచ్చినది. వన్య 

వ్యాఘమైనచో శా మహాబలుడు తత్క్షణమే చంపి మునికుమారుని వెంటనేగు 
టకు ఏలున్నది, పెంపుడు పలి యగుటచే పట్టి స్కంథావారమున భ'దపజుప 

వలసి వచ్చినది, నూర్యుడస్తాది'పె సిలిచినాడు, పులిని గట్టివై చి తిరిగివచ్చుటకు 
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సమయము లేదు. అప్పటికి చీకటి పడిపోవును. నిశాసమయమున నాశమున 
కేగుట యుచికము కాదు. ఏగినచో శకుంతలా కర్యగహణ మాపర్ణళాలలో జరిగి 
తీరును. [పథమ వీక్షణమున నంకురించిన యనురాగలత యింకను చిగుళ్ళు 

వేయలేదు. మొగ్గలెట్లు తొడుగును ? ఆందువలన నాయికా నాయకులకు విరహో 

ద్దీపసనమున కై విరామము కావలెను. అటి నిశాసమయమైనచో నిబిడమై భాసింప 

గలదు. ఇట్టి కథా ప్రయోజనము నభిలషించియే పినఫీరన వ్యాాఘకల్పనమును. 
సార్థకముగ కల్పించెనని స్పష్టమగునుం” 29 

5, _ నాబ*ఃము నందలి ద్వితీయాంకమున రాజు తన (పేమకథనుః 

మాఢవ్యున శకెజింగించి, పిదప నాతడు నగరికివెళ్లు సందర్భమున శకుంతల 

సమాచారమును అంతఃపురములో చెప్పునేమోయని శంకించి తానిదివజకు శకుం 
తలను గుణించి చెప్పిన _పేమకథ అంతయు “వరిహాస విజల్పితొ మని 

తెల్పెను, కావ్యమునందీ ఘట్టము మార్చబడినది. దుష్యంతుడు. తాను శకుంతలా 
సొందర్యమును మాండవ్యున కెజింగించుచు ముందే 

గ (పాణ సఖుడవు నీకు? జెప్పక మదీయ 

వృత్త గోపన మట్టు గావింప నేర్తు 
మచ్చనాలుక వాడవు మంతనంబు( 

బొడమనీకని రసనకు బుద్ధిచెప్పు. 2_172 

ఆనీ ఆతని వాచాలతమునుటంకించి తన రహస్యము కాపాడుమని హెచ్చరించి 

పిదప, (ప్రణయ వృతాంతమును చెప్పెను. ఇట్లు గావించుట ఉ చితముగానున్నదిం 

ఇందువలన కపి రాజు నెచటను అసత్యము పలికింపక తగు జాగరూకత 

వహించెనని తెలియనగును. 

6, నాటకమున దుష్యంతుడు సవన రతణమునకై తాన్నాశమ [పాంత 

మున కొన్ని దినములుండదలచి రాజమాత యొనరించు వత పారణ సమయా 

మున తనకు బదులుగా అచట నుండుటకు మాఢవ్యుని అతనితోపాటు తదితర 

పరివారమును నగరికి మరలించెను. కావ్యమునందట్లు కాక రాజు శకుంతలా 

యత్తచిత్తుడ్డై వేటయందాసే క్తి తగ్గుటచే వేటరుల నందటిని పురికి మరలించి 

మాండవ్యుని కతిపయా ప్త పరిజనమును తనతో నుంచుకొనెను, కాని ఈ మార్పు 
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చలన సార్థక్యమేమియు కనరాదు. ఏలన మాండవ్యుడు దుష్యంతునిత్రో 

నుండియు లేని వాని; సమానుడయ్మెను. శక్షంతలా ప్రత్యాఖ్యాన సందర్భము 

నందీతడు ఓక్కపలుకైన పలుక లేదు. 

7. దుర్వాసుని శాపము, అభిజ్ఞాన కల్పనము ఆను వాని ద్వారమున 

కోళిదాసు నాయకుని శీలమును పోషించుట, నాయికానాయకులకు విపలంభ మును 

కల్పించి వారిరువురి అనురాగమున కొక నుస్థిరరూపము కల్పించుట మున్నగు 
ముఖ్య కథా [(పయోజనములను సాధించెను. ఈ కల్ప నముల వలననే శకుం 

తలాదుష్యంతుల | పేమ అమరమైనది. పినవీరన కాళిదానుని నాటకములోని 

ఈ కల్చనములను (గహించెను. కాని అతడు కావ్యకథను ముగింపదలచిన విధా 

నము వేరుకావున వానిని భిన్న విధానమున మలచెను. ఈ దుర్వాసుని కాప కల్ప 

నము వలన ఆతడు పరిరక్షీంచినది నాయక శీలమును మ్మాతమే. దీని మూల 

మున అతడు నాయికొనాయకుల వి,వలంభమును పోషింప కడంగలేదు. ఆందు 
వలననే ఇందు నాటకములోవలె అంగుశీయకము శక్రతీర్థమున జాణీపడిపోవు 

వృతాంతము లేమ. 

కావ్యమునందు దుర్వాసుడు శకుంతలను శపించినపు డాతనిని (పార్టించి 

1పసన్నుని కావించుకొనుటకు నాటకమునందు వలె |పి మంవద కాక అనసూయ 

వెడలినది. పిదప నీ కాపవృత్తాంతమును అనసూయ [వియంవద  కెణింగింప 

లేదు, ఇట్లానరించుటకు గల కారణమేమో కవి తెలుపవేడు, 

నాటకము నుండి [గ్రహింసక వదలిన కల్పనలు : 

పినవీరన కాళిదానుని నొ టకములోని పెక్కు కమనీయ కల్పనములను 
(గహింపక వదలివై చెను. నాటకమున కౌత్కృష్ట్యము నాపాదించుచున్న అట్టి 

కల్పనములను వదలివై చి స్వయముగా కొన్ని కల్పనలు కావించి వానిచేతనే 
కావ్యమును వి స్తరించుట అశని విలక్షణ వ్య క్రిత్వమున కొక ఉదాహరణము, 

ఇతడు నాటకము నుండి [గహింపక వదలి వైచిన మనోహర కల్పనములివి. 

1. పీనవీరన నాటక 1పథబూంకము నందలి కథనంతటిని అనుసరించి 

యున్నను కొన్ని ఘట్టములను వదలివై చెను. రాజు వృత్షములకు నీరుపోయు 
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చున్న శకుంతలను ఆమే చెలులను మాటుననుండి చూచుచున్న ప్పుడు వారి 

నడుమ కొనసాగిన వ్యిసంభాలాసములు మనోహరముగా నున్నవి. 

శకుంతలా ; ఇత ఇతః సఖ్యా, 

ఆన ; హలా శకున్లలే ! తక్వితోవి తాత కశ్యప స్యాళశమనృక్షకాః 

[పియతరా ఇతి తర్క యామి. యదనేన నవమాలికా కుసుమపేళలా త్వమ 

వ్యేతేషా మాలవాల సేచనే నియుక్తా. 

శకు : నకేవలం తాతనియోగ ఏవ. ఆస్తి మమాపి ఖలు సోదర స్నేహ 

ఏతేషు, 

అనసూయ పరిహాసార్గము పలికిన దానిని శకుంతల తాను కేవలము 

వితృనియోగముచేతనే కాక స్వయముగా ఆ(శ్రమ తరులతాలవాలాదుల ఎడ 

సోదర స్నేహమును కలిగియున్న దాననని పలుకుట ఆమె స్నిగ్ధ హృదయ 

మును తెలుపుచున్నది. వినపీరన తన కావ్యమున పె సంభాషణమున అననూయ 

పలుకులను గ్రహించి వానినన్యథా విస్తరించి యున్నను, శకుంతల సంభాషణ 

మును [గహింపక వదలివై చెను. 

మూలమునందు పై సంభాషణము వలన రాజునకు శకుంతల కణ్వ 

దుహిత యని తెలియనగును, పినపవీరన కావ్యమునందు వె అననూయ వాక్కు 

లను యథాతిథముగొ (గహింప కుండుటచే మై అంశము రాజునకు తెైలియరాదుం 

కాని రాజు శకురతలను కణ్వదుహితగా [గహించినట్టు పినవీరన రచించి 

యున్నాడు.అతడు “ఇట్టి కోమలి లతా తరుసేచన మాచరింపగా కరుణయొకింత 

లేక కడగమై మునీంద్రుడు మాటలేటికిన్” అని భావించును. ఇది కావ్యము 

నందొక లోపమే యని చెప్పవలయును. 

కాళిదాసు శకుంతలా తీత్సఖుల సంభాషణము నందు అడుగడుగున శకుం 

తల యొక్క. నయోరూప లావణ్యాదులను విస్ఫుటము కొవింప యత్నించెను. 

శకుం ;- ఆనసూయే, ఆతిపినద్దేన, అనేన స్తనవల్క_లేన [పియంవదయా నియం 
(తితాస్మి, శీథిలయ తావ దెనమ్. 

అన - తథా 

(ప్రియం - ఆత పయోధర విస్తారయితృక మాత్మనో యౌవన ముపాలభస్య 
మాంకిముపాలభ సే ? 



£81 

రొజా - సమ్యగియ మాహ. 

ఇద ముపహిత సూక్ష్మ |గన్టినా స్కన్ధదేశే 

_స్తనయుగ పరిణాహాచ్చాదినా వల్కలేన 

వపు రభినవ మస్యాః పుష్యతి స్వాంన కోభాం 

కుసుమ మివ పినద్ధం పాండుష్మతోద రేణ 1.1% 

ఈ సంభాషణము నందలి స్పనవల్యల |పసంగమున ఆమె యౌవన సౌందర్య 

విలాసము రాజు ఎటీంగి మిక్కిలి సంపీతుడాయెను. ఇట్టే (పథమాంకమున 

చెలులాడిస వవజ్యోత్సాా [పష కీ వలన శకుంతల అనురూపుడగు వరు నఖిల 

షించుచున్న దని రాజునకు తెలియనగును. అందుచే నతి డామెయెడ నాసక్తియు 
అభిలాషయు సెంచుకొనెను, ఈ ఘట్టములను వినవీరన వదలి వైచెను. ఇట్లే 
శకుంతల వెడలి పోవుచు కాలికి దర్శ్భగుచ్చు కొనినదనియు, వల్కలము బెట్టు 

నకు పట్టుకొనినదనియు మిషవెట్టి రాజును చూచుటకై యాగుటనుకూడ నితడు 
పరిహరించెను. 

తృతీయాంకమున విరహ _ వేదనతోగూడిన శకుంతల, |పీయంవద 
నూచనచే రాజునకు [పేమలేఖ (ాయును. రాజిట్టు నాయిక అనురాగమును 

స్వయముగా ఆమె నోటనే విని అమె చెంతకుపోవును. కావ్యమునందు నాయికకు 
రాజుపై గల అనురాగమున్కు ఆమె విరహతాపమును బహుభంగుల వివరింప 

బడుటచే పీనవీరన ఈ అంశమును పరిహరించియుండును, 

నాటక పంచమాంకము నందలి శకుంతలా (పత్యాఖ్యాన ఘట్టమును 

[గ్రహించి వీనవీరన దాని నన్యథాకరించెను. కాని ఈ అంకారంభము నందలి 

హంసపదికా గీతమును, రా జాగీతమును విని పర్యుత్సుకు డగుటను పరిహరిం 

చెను. షష్ట, సృప్పమాంకములను పూర్తిగ వదలెను, 

పినవీరన కావించిన కొన్ని కల్పనలు = వాని (ప్రయోజనములు : 

భావానుసరణము : 

పినవీరన మూలమునుండి కొన్ని విశిష్ట భావములను (గ్రహించి వానిని 

యధేచ్చగా అనువదించెను. ఈ అనుసరణము కావ్యముకందలి ద్వితీయ తృతీయ 

36) 
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చతుర్ధాశ్వాసములందు ఎక్కువగా కనవచ్చును. ఈ భావముల ననుసరించుటలో 

వినవీరన ఒకటి రెండు సందర్భముల యందు తప్ప తక్కి.నచోట్ర (పత్యేకమగు 

_శద్ద (పదర్శింపలేదని చెప్పవచ్చును. ఈ అనుసరణములు కొన్ని ఎడల మూల 
భావములను యథాతథముగా వ్యక్తము చేయకున్నను పినవీరన కవితలోని 

సహజ రామణీయకము వానికి కొంత బాత్కష్ట్యము నాసాదింపగలిగినది. 

వి_స్తరణము : 

పినవీరన కొన్ని ఎడల తాను [గహించిన భావమును వివరణాత్మ కము గ 
సెందును. 

1. రాజు విదూషకునితో శకుంతలకు తన పైగల ఆనురాగభావాదిక ము 

లను గూర్చి [వసంగించుచు “నినర్గాద|పగల్భ _స్తపస్వి కన్యాజనః (2-100 
పు అని ఆనును. తపస్వి కన్యయగు శకుంతల స్వభావముచే ఆ[పగల్ఫు అను 

భావమును కవి ఇట్లు వివరించెను. 

ఊఉ. అచ్చవలాకీ కన్య, విమల్మాశమవాసిని, _పేీమచిహ్నముల్ 

మచ్చిక లేక చేయ, దనుమానము కల్లదు. సత్యసంతతుల్ 
వెచ్చవు గూరుముల్ పరిఢవింపగ నేరదు, నేర దబ్ద సం 
ప చ్చటలంబులై మెజయు పచ్చని చూవుల (కే చూడగన్ 
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పె పద్యము మూలమునందువలె రాజు విదూషకునితో ముచ్చటించునపుడు కాక 
వ్యా[ఘమును బట్టి నిజస్కంథావారమునకు చనుచు ఆత్మగతంబున శకుంతలా 

సౌందర్యమును భావించు ఘట్టమున పొందమపణుపఐడినది. 

2. శకుంతల దుష్యంతుని పె మక్కువ నిలిపినదని ఎతేంగిన అన 

నూయ “సాగర ముజ్జి త్వా కుతవా మహాన ద్యవ తరతి"(111 పు151) అని 
మహానదికి సాగరునకు ఆనురూప సంగమమమగు నట్లు శకుంతల ఆనురూపు 
డగు వరుని కోరినదని ఆమెను _పళంసించినది. ఇందలి భావమాంధమునం 
దిట్లు వివరింపబడినది. 

ఉ. నీకు విచారమేల ? మహనీయ చర్మితమ, సీ మనంబుగం 

గా కమనీయ పావనము, కల్మషమందగ నేరదెందు మం 
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దాకిని నిర్ణ రాకృతిముదారగతిం జనుదెంచు టెల్లర 

త్నాకరు బొందుగాక యహహో ! చననేర్చున చాటికుంటకన్ 

లారి 4 

ఇ:దలి చివరి రెండు పాదములు మాతము మూలమునకు అనుసరణములు. 

మూల థావమిచ్చట చక్కగా వివరింపబడినది. మందాకిని నిర్ణరాకృతినుదార 

గతి నేతెంచుటలోని తదాకార గమనములు ఆమూలకములు. రత్నాకరుని వీడి 
మందాకిని చౌటికంటకు చననేరదని చెప్పుట ఆ రెంటికిని గల ఆంతరమును 
తెల్పుచు రత్నాక రుని గంఫీరతను, మహోన్నతత్యమును చాటుచున్నది. ఈ 

పంక్తులు కావ్య నాయకుడై న దుష్యంతునికీ అన్వయించుచుండుటచ్వే ఆతని 

ధీరోదాత్తత్వమును కూడ (పకటించుచున్నవి 

కి మూలమునందు రథసారధి అధిజ్య కార్ముకుడైన దుష్యంతుని 

అతడు వెన్నాడు హరిణవాను కనుగొని, ఆ సందర్భమున రాజు సాశ్షాత్సినాక 

పాణివలె గోచరించెనని అభివర్డి౦చెను. [1-1] - పినవీరన ఈ శ్లోకము నను 

సరించుదు అందలి “'మృగానుసారిణంో ఆను పద మును “ వరయజ్ఞ మృగము 

వెంబడి నరిగెడు” [2-18] అని వివరణాత్మకము* రచించెను, ఇళ్లే పినవీరన, 
తపోవన (పకృతిని వర్ణించు సందర్భము నందలి ' సీవారావ్మక గర్భకోటర'” 

[1-8] ఇత్యాదిగా గల శ్లోకము నమవదించుచు, ఆందలి “పస్నిగ్ధ్థాః క్వచె 

దింగుదీ ఫలభిద! సూచ్య న్త ఏవోపలాః, విశ్వస్యోపగమా దభిన్నగతయ శృబ్దం 

సహ న్దేమృగాః'' అను పాదములను “తల:కు గారకాయలు నూజ నందుల 
చమురంటి మెజయు పాచాణతతులు _ తమ మేనులొరసి కొంచు ae wens 

భయమున జంచలింపని మృగములు [2-48] అ అని వివరించెను. ఈ సీ స పద్య 

మునందలి గీతమున “కలిగి అన్యోన్యమై తి నక్కడ జరించు “ఇత్యాది భారత 

భావమును చేర్చెను. 

4. శకుంతల ఆళమ లతాదులయెడ నెజపు సౌహర్దమును వర్ణించు 

పాతుం న [పథమం వ్యవస్యతి జలం యుష్మా స్వవీ వీతేసష యా 

నాదే (పీయమండనాపి భవతాం స్నేహేనయా సల్పవమ్ 

ఆద్యేవః కుసుమ ప్రసూతి సమయే యస్యాభవత్యుత్సవః 

చేయం యాతి శకుంతలా పతి గృహం సర్ర్వైరనుజ్ఞాయతామ్ 

(£8) 
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అను శ్లోకమును వీనవీరన 

ఆలవెలుంగక తావకాలవాలములకు 

నెమ్మితో నిరవొంద నీరు వోసి 

(కమవృద్ధి బొందు మార్గంబు లారసి వచ్చి 

పూట పూటకు జాల |బోది చేసి 

పేమాతి రేకత |బియమండనమునకు 
జిగురాకు కొనగోర జిమమ వెజచి 

పరిపాటి నల్బన _పసచోద్దమంబై న 

సఖులుదానును మహోత్సవ మొనర్చి 

తల్లియై పెంచె మిమ్మునే తలిరు బోడి 
యత్తవారింటి కరిగెడు నాలతాంగి 

తి తిరుహములతార |! పుష్పితలతికలార | 

యనుమతింతురు గాక కల్యాణయా।త్ర 4.98 

వినవీరన ఒక యెడ మూలక్లోకము ననువదించుచు ఆందలి కొంత భాగ 

మును గహింపక వదలి (గహించిన దానిని అమూలకముగ విస్పరించును. 

1. కుశూషస్వ గురూన్, కురు |వీయ సఖీవృత్తిం సపత్నీజనే 
భర్తు ర్వి, పకృతాపి రోషణతయా మాస్మ పతీపం గమః 

భూయిష్టం భవ దక్షిణా వరిజనే భాగ్వే ప్వనుత్సేకినీ 
యా న్వేవం గృహిణీపదం యువతయో, వామాః కులస్యాధయః 

4.117 

ఆత్తమామలకు నీయపనేమి వెట్టక 

కనుసన్న జేయుమీ పనులెణింగి 
(పాణమ్మితములుగా భావించి యే (పొద్దు 

సవరింవుమీ (వేమ సవతులందు 

భర్త యొకొక వేళ బహుమాన మొనరింప 

గదియ రానీకుమీ గర్వరేఖ 

పతివిత్త మెణిగి తత్పరిజనంబుల మీద 

_జేయుమీ మిగుల దాక్షిణ్య గరిమ 



వరక 

శే. కలక నొండకుమీ ఢవు డలిగినవుడు 
పలుకులను జేరనీకుమీ పరుస దనము 

వీని వెలిగాగ దిరుగు నే వెలదిలైన 
గులమునకు నాధియగు జుమీ కూతుగుజ్ఞ 4.83 

కము నందలి “శుశూషస్వ గురూన్” ఆను వదములు “అత్తమామలకు 

సీయపనేమి పెట్టక కనుసన్న జేయుమీపను లెజింగి” అని వివరింవబడినేది. 

“భూమిష్టం భవ దక్షిణా పరిజనే” ఆను దాని భావము “పతిబి త్రమెణీగి తత్పరి 
జనంబుల మీద జేయుమీ మిగుల దాక్ష్ణ్య గరిమి అని అనువవించెను. ఇచట 

“యా న్వ్యేవంగృహణీపదం అను భాగము (గహింపబడలేడు. 'భాగ్యేవ్వ 
నుత్సేకిసి అనునది మూడవ పాదముగా పరిణమించినది, “వామాః కులస్య 
ఛయశి” అనునది వివరణాత్మకముగ గీతము నందలి నాల్లవ పాదమున చెప్ప 

బడినది, 

2, అననూయా; హలా శకున్తలే! త్వతోపితాతకాళ్యపస్యా శమ 
వృక్షకాః [పియతమా ఇతి తర్క యామి, యదనేన నవమాలికాకుసుము పేశలా 
త్యమ ప్యీతేషా మాలవాల సేచనే నియక్తా. 

శకుం 

రాజా: కథమియం సాకణుడుహితా. అసాధు దర్శీఖలు 

త_డ్రభవాన్ కాశ్యపః య ఇమా మా[శమధర్మేనియుం కే, 

చ, దిరిసెన పువ్వుకంషె గణుతింపగ మెత్తన మేనుదీగె యీ 
తరుణికి నిట్టి కోమలి లతా తరుసేచన మాచరింపగా 
గరుణ యొకింత లేక కడగట్టె మునీందుడు మాటలేటికిన్ 
సరవి యెజుంగలే కకట | జాడులు వేచెర మంగలంబునన్ 2-61 

మూల సంభాషణము నందలి అనసూయ వాక్కులును రాజు ఆత్మగత 

ముగా ఆనుకొనిన మాటలును ఇట రాజు స్వగతముననే చెప్పబడినవి ఇందు కవి 

తాను /గహించిన “నవమాలికా కుసుమ పేశలా త్యమప్యేతేషా మాలవాల 
సేచనే నియక్తా' అనుభావమును మొదటి రెండు పాదములలో వివరించి చక్కని 
ఎత్తుగడలో రచించెను, “అసాధుదర్శీత తభవాన్ కాశ్యపః” అనునది “కరుణ 
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యొకింత లేక కడగ టై ముకీ౧దుడు మాటలేటికిన్ * అని అన్యథా చెప్పబడ్నడి 
లోకో క్రి పూర్వక మైన నాల్గవ పాదము అమూలకము, 

క. ఆస్మాన్ సాధు విచిన్య సంయమధనా నుద్చైః కులం చాత్మనః 

త్యయ్యసాాః కథమ ప్యబాంధవ కృతాం స్నేహ (పవృత్తించ తామ్ 

సామాన్య ప్రతిపత్తి పూర్వక మియం దారేషు దృళ్యా తయా 

ఖాగ్యాయత్ర మతః పరం నఖలు తద్వాచ్యం వధూబన్థుఖిః 

సీ, మహనీయ సంయమంబు మహో ధనంబుగా 

మతియించి వర్తించు మమ్ముదలచి 

యెసగ శాపాన్నుగహ సమర్థుడైన [బా 

హ్మాయత తేజు గాధేయు దలచి 

గణన కెక్కిన దేవ గణికా తతికి రత్న 

ముకురమై వెలుగు మేనక దలంచి 

యాఖేట రతివచ్చి, యా [శమస్థలిదడ 
బాటు చేసిన చెల్లుబడి దలంచి 

తే, మిక్కిలిగ మన్ననయు జేసి మెలగ వలదు 

తక్కువయు జేయవలవ, దంతః$వురంబు: 

సతులలోపల సరియకా సరవి తోడ 

సీ శకుంతల భూకాంత'నేలు మనియె 4.122 

కణ్వుడు శకుంతల న తవారింటికి పంపు సందర్భమున కడు అల్లున 

కిచ్చిన సందేశమిది. ఇట మూలళ్లోక భాగమును కవి విస్తరించి సీశపద్యము 

నందలి నాల్గు పాదములను [వాసెను. క్లోకము నందలి నాల్లవ పాదము భావము 

వదలివేయబడినది, మూడవ పొదము తేటగీతిగను, రెండవ పాదము నందలి 

భావము “ఆభేట రతివచ్చి” అను పాదముగను వివరింపబడినవి. 

కవి మూలభావము నోక ఎడ ఆన్యథాకరించి విస్పరించును. 

కే జన్మయస్య పురోర్వంశే యుక్త్రరూప మిదంతవ, 

పుత్త్ర మేవంగుణో పేతం చ|క్రవర్థిన మాప్నుహా 1-7 
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ఉ. సర్వ జనై క పూజ్యుడవు సత్యయుకుండవు, సీవుమామకా 

శీర్వచనంబునం గను (పసిద్ధు నపూర్వ నువర్వ నాయకాం 

తర్వసుడై న నీయనుగు దాత బురూరవు టోలువాని నీ 

యుర్వర జ్మకవదర్హి పదమొండు సుపుతుని నచ్చర్మితునిన్ {6&2 

“పురువంశముసపుట్టిన నీకిది యు క్రమే. ఇట్టి గుణములతో గూడిన 
చక్రవ రి యను వు;తుని బడయు”నుని మూలముననుండ పినవీరన పురూరవు 
బోలునట్టియు చ్మకవ్నర్తి పద మొందు నట్టియు సుష్ముతుని గాంచుమని మూలమున. 
కిచుక భిన్నముగాబోయి యందలి భావమును వివరించెను. 

2 కా _నమిద మాశమ పదం, స్పురతిచ బాహుః కుతః ఫల మివోస్య 

ఆధథవా భవిత వ్యానాం ద్వారాణి భవన్తి సర్యత 1.2 

చ. చనునెడ నంతలో గుడిబుజం బదరంగ దొడంగినన్ మనం 

బున గడు జోద్యమందుచు దపోవన మిచ్చట దీనికిన్ ఫలం 

బొనర మనోజ్ఞ మూర్తియగు నుగ్మలి గౌగిలి జేర్న గావలెన్ 
గొనకొని యీశ్వరుండ ఎణుగుం గనరాదిడి మానుషంబునన్ 2-50 

“ఇచట స్పురతిచ బాహు" అను దాని అనువాదమున కుడి” యనునది 

అమూలక విశేషణము, “కుతఃఫలమిహాస్య" యనుదానిని కవి “అన్యథా ఒనర 
మనోజ్ఞ మూూర్తియగు సుగ్మలి గౌగిలి జేర్పగావలెన్' ఆని వివరించెను. శ్లోక 
చుందలి రెండవపాదమునకు భిన్నముగా సందర్భమ.నకు తగినట్టు నాల్గవ పాద 
మును రచించెను. 

లి, అసంశయం క్షత పరిగహ క్షమా, 

యదార్య మస్కా మభిలాషి మేమనః 

సతాం హి సందేహ పదేమ వస్తుషు 

1పమౌణ మంతశకరణ (పవృత్తయః శీల 1 

ఉ. సందియ మేల యీ వికచ సారస లోచన రొజపు,తినా | 

డెందము మౌని కన్యల బడిం జన నేరదు, నిక్కువంబయే 
చందమునండు సంశయ విచార పదంబగునట్టి వస్తుసీ: 
మం దమ చిత్తవృత్తులు ప్రమాణము లుత్తములైన వారికిన్ 2-61 
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మూలమున ఈమె శతియ పర్మిగహ యోగ్యురాలనుట నిస్సృంశయమూ, 

ఏలయన నీమెను నామనసు అభిలషించుచున్నది. అని యున్న అర్ధమును విన 

వీఠన మొదటి రెండు పాదములలో అన్యథా వివరించెను. “క్ష(తవరిగవాక్షమాి? 

యనుటలో ఉన్న అర్థ వై శద్యము రాజపుతి యనుటలో లోపించినది. రెండవ 
పాదమును కవి మూలభిన్న ముగ అనువ దించెను. 

పినవీరన కొన్నిఎడల మూల భావమునందలి కొంత అర్థమును (గహిం 

పక విడిచి, (గ్రహించిన దానిని ఆన్యథాక రించును, 

1, 

ద 

శ 

ము క్రేష రశ్మీషు నిరాయత పూర్వకాయాః 
నిష్క_మ్ప చామర శిఖా నిభృతోర్థ్య కర్గాః 

అతో ల్లి తైరపి రజోభి రలంఘనీయా, 

ధాపన్మ్యమీ మృగజవాత్షమ యేవ రథ్యాః సలి 

యదా లోకే సూక్ష్మం [వజతి సహసా తడ్విపులతాం 
యదర్థే విచ్చిన్నం భవతి కృతసంధాన మివ తత్ 

[పకృళ్యా యద్య|కం తదపి సమరేఖం నయనయో 

ర్నమే దూరే కిజ్బుత్తణ మపి, న పార్శ్వే రధ జవాత్ 1-4 

కను దృష్టి నెయ్యది మినమినుక్కను చుండు 

ఘనత |వేల్మిడిళోన గాన బడగ 

నెడ తెవ్వియుండు నెయ్యది యేని నదికూడ 
నదికిన చందాన నన్వయింప 

నే యది విలువంకయై యుండు బదమున 
నది సమరేఖతో నందమంద 

దూరాన నెయ్యది తోచు నాలోకింప 
నది పార్శ్గ్వ్రమున లేక యవుల జనగ 

(శ్రవణములు నిక్క. నిష్కంప చామరా[గ 

ముగ నిరాయత పూర్వాంగముల దనర్శి 

ఘన ఖురోద్దూత రేణువు గడవ బాణి 

నిగిడె భువి తేది హయములు మృగ జయములు 1.118 
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ఇచట మూలమున మొదటి శ్లోకమునందు గుజ్జిముల ధావనముకుః 

రెండవ క్లోకమున రథవేగమును వివరింపబడినవి. పినవీరన ఈ రెండు శ్లోకము 
లను అనుసరించుచు రెండపదాని అర్థమును సీసపద్య భాగమునను మొదటిదాని 

భావమును తేటగీతిగను అనువదించెను. తేటగీతిలో మూలళ్లోకమునందలి 

“ము క్రేమ రశ్మిమి ఆను పదములు వదలివేయజడినవి. “ఆచ్యోత్టితై రపి రజోభి 
రలంఘనీయా।” అను దానిని కవి “అన్నుపదమ ఘన ఖుఠోర్టూత రేణువు గడవ 

బాణి” అని ఇంచుక మార్పుతో అనువదిందెను. “మృగజవాక్ష మయేవ” అనగా 
లేడివేగము నోర్వలేని వానివలెనని ఆర్థము. కవి అందలి సుందర భావమును 
విడిచి “హయములు మృగజయము” లని ఊరక లేడివేగమును జయించునవను 

చిన్న విశేషణమును మాత్రము వాడి యుండెను. 

2. చలాపాజ్ఞాం దృష్టిం స్పృశసి బహుళో వేపధుమత్తీం 

రహస్యాఖ్యాయీవ స్వనసి మృదు కర్ణాన్తిక చరః 

కరం వ్యాధూన్వత్యాః పిబసి రతిసర్వస్వ మధరం 

వయం తత్రాాన్వ్వేషా న్మధుకర హతా, _స్టంఖలు కృతీ 

లో వనితం జంచ దపాంగజేసి కనుగేవల్ ముట్టుచుంజేరి మం 
తనముం జెప్పెడు భంగి నొయ్య జెవిచెంతన్ [మోయుచున్ మెల్ల, మె 

ల్లన మోవిన్ రతి సౌఖ్య సంపదల గొల్మల్ గొంటి ధన్యుండ, వీ 
వనఘా | తుమ్మెద | నేను వెల్వడితి దతాఫశే్యేషముం జేయుచున్ 

2.72 

ఇచట మూలమునందలి *వేపథుమతీంి కరం వ్యాధూన్వత్యాః ఆను 

పదముల అనువాదము లేదు. కాళిదాసు అధరమే రతిసర్యస్వ మని తెల్పగా పిన 

వీరన ఇంచుక మార్పుతో “మోవిని రతి సౌఖ్యసంపదల కొల్బల్ గొంటి' వని 

రచించెను. వయం అనునది బహువచనము, రాజిట్టు వాడుట అతని ఠీవిని చాటు 

చున్నది. పినవీరన 'నేను" ఆని అనువదించుటలోనది కొజివడీనది. 

కసి ఒక ప్పుడు మూలభావ మును సన్నిహితముగా [(గహించి ఉందు అలతి 

అలక మార్పులను కావించును, 

వాచం న మిశయతి యద్యపి మే వచోభిః 
కర్ణం దదాత్యభిముఖం మయి భాష మాణే 

(37) 
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కామం న తిన్గతి మదానన _ నా 
భూయిష్ట మన్యవిషయా నతు దృష్షి రస్యాః 

ఉ. ఆడదు గాని మాట, లొక యంచుల నించుక వీనులొగ్గినా 

యాడిన మాట లెల్ట విను, నర్మిలితో దను నేను జూచినం 

జూడదు గాని, యొండుదెస జూచిన దా నను జూచుచుండు, నీ 

జాడలు నా విం దగులు చందము డెందము జేర్చనేర్పగున్ 

2.159 

ఇందు మూలభావమే వివరింపబడినది. “"నర్మిలితోడను నేను జూచినం 

జూడదు” అనునది అమూలకము, 

2 ఆనా[(ఘాతం పుష్పం కిషలయ మలూనం కరరుహై 

రనావిద్ధం రత్నం మధు నవ మనా స్వాదితరసమ్ 

ఆఖండం పుణ్యానాం ఫలమిన చ తదూస మనఘం 

న జానే భోకారం కమిహ సముపస్థాస్యతి విధిః 11.10 

చం గొనకొని తావి మూర్కొనని [కొవ్విరి యెయ్యెడ వ్యజసూచి రా 

యని రతనంబు, జిహ్వ చవి యానని తేనియ, గోరుమోపి గి 
ల్లని చిగురాకు, లాలిత విలాన నికేతన నూ లతాంగి, దా 
ననుభవ కర్తయే ఘనుడొ ? యా విధియత్న మెజుంగ నయ్యెడున్ 

£-158 
మూలమున “విధి అనుభవకర్త నెవ్వని నేర్పజుచునో యెజగి నని యుండ 
పినవీరన 'ఆవిధి యత్నమెజుంగ నయ్యెడున్' అని యిఐచుక మార్చు చేసెను, 

(సస్తాంసౌ వతి మ్మాత లోహితతలౌ బాహూ ఘటోళ్టేపణాత్ 
ఆద్యాపి స్తన వేపధుం న జహతి క్యాసాః పమాణాధికాః 

బద్ధం కర్ణ శిరీష రోధి పద నే ఘర్మాంభసాం జాలకం 

ఐస్ _సంసిని చైక హ_స్త్రయమితాః పర్యాకులా మూర్ధజాః i.25 

ను. చికురంబుల్ నొసలంట్క నున్న చెమటల్ చెక్కుల్ దలిర్బన్ ఘటో 
దక భారమ్మున గెంపు హస్హ్తయుగ మద్దారింప నంసంబు లిం 

చుక జొాజం జనుదోయి యూర్పువడి సంక్షోఖించి కంవింప దా 

నొక కేలం దుణుమావటించు చెలువం బుర్జంబు గొల్హాడదే 2-16! 

అనువాదమున మూలభావమిందుక మార్పుతో చక్కగా వ్యక్తము చేయబడినది. 
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కవి కొన్ని ఎడల మూబము నందలి పదములను విడుచుట వలన భావ 

మునకు లాఘవము కలిగినది, 

(గీవాభంగాఖిరామం మహు రనుపతతి స్యన్దనే బద్ధ దృష్టః 

పళ్చార్డేన (పవిష్ట శర పతన భి.రూ భూయసా పూర్వకాయం 

దరైరర్ద్ధావలీఢై శమ వివృత ముఖ |భంశిఖిః క్రీర్ణ వర్మా 
జర్దారీ అల్ల అ సట అన 
పః ్యాద(గ ప్పతత్వా ద్వియతి బహుతరం స్రోక ముర్వ్య్యాం [ప్రయాతి 1-2 

చ. విలుగొని వెంట వెంట బృథివీపతి రా శరపాత ఫీతి దొ 

మలగి మలంగి కన్గానుచు, మార్గము _కేవకు నడ్డగించుచు 

న్నిలుచుచు గొంత కొంత గమనించుచు నర్థము మేసి మేసిద 

రలు వివ్యతాస్య పార్మముల రాలగ మింటికి జొఠళించుచున్ , 

§_19 

ఇది కాళశిదాను (ప్రసిద్ద కోకములలో నొకటి శరపతన భీతీచే పరువెత్తు 
9 0 

మృగము యొక్క స్థితి గత్యాదులొక చ్యితములోవలె (ప్రత్యక్షము చేయబడినవి, 

మై శ్లోకము వందు" ఉద(గప్లు తత్వాద్వాయత్ బహుతరం సోకముర్వ్యాం [పయాతి” 

అను పంక్తి అనునాదమున “మింటికి చొకశించుదున్ ' జని సంగ హీంవబడిసది, 

“గీవాభంగాభిరామమ్” *వళ్చార్ధేన (ప్రవిష్టజి “భూయసాపూర్వకాయమ్ అవ 

మూళలపంక్రులు అనూదితములు కాలేదు ఈ శ్లోకము యొక్క రామణీయక 

మంతయు ఈ పదముల యందే నిక్షిప్తమై యున్నది, వీనిని వదలుటచే అనువాద 

వ యాస్యత్యద్య శకున్తలేతి హృదయం సంస్పృష్ట ముత్క_భ్ధయా 

కణ స్పమ్మిత బాష్పవృత్తి కలుషః చినా జడం దర్శనమ్ 

వైక్సబ్యం మమ తావదీదృళ మహో స్నేహా, దరణ్యాకసః 

పీడ్యన్సే గృహిణః కథంను తనయావిశ్లేషదు ఫ్రై. ర్నవైః 

ఉం ఎంచ మునీందులందు విజితేం[డియుడై న తపసి కూర్మి గా 

వించి శకుంతలం బనిచి, విస్మృతి నొందిన మోహపాశముల్ 

తెంచు కొనంగలేక్క తియశీపుల జిిత్తము గాసి వెట్టె + 

లించిన నెవ్వ డింక వదలింపగ నోపెడు మోవాబంధముల్ 4-86 
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కాళీదానునకు అపారమగు (ప్రతిష్టను తెచ్చిపెట్టిన శ్లోక చతుష్ట మములోని ల్లోక 

మిది. కవి ఇందలి సారభూతములగు పదములనన్నింటిని వదలి యథేచ్చముగా 
అనువదించుట వలన మూలభావ సొందర్యమిందు లోపించినది. 

పినవీరన కాళిదానుని అభిజ్ఞాన శాకుంతల నాటకము ననుసరించుటయే 
కాక, తన కావ్యరచనమున కాదర్శ పాయుడై న ఆ మహాకవి కుమారసంభవ 

కావ్యమును కూడ పొమవత్పర్యత వర్ణనావసరమున ననుసరించి యుండెనుం 

ఆందు కొండు రెండుదాహరణము లొసంగబడు చున్నవి. 

1, “అస్తు త్తరస్యాం దిశి దేవతాత్మా 

హీమాలయో నామ నగాధిరాజః 

పూర్వావరౌ వారి నిధీ విగాహ్య 

స్థితః పృథివ్యా ఇవమానదండ ః కుమార 1.1 

తే. ఆలరి పెంపొందు బూర్యాపరాంబు నిధుల 

నడుమ ధరణికి మాన ద౦డంబువోలె 

దేవతాత్మ ధనాధీశ దిగ్యిభూష 

వుణ్య నిలయంబు నీహార భూధరంబు au lul 

పీనవీరన హిమవన్నగ వర్ణనమొక సీసపద్యముతో నారంభించుచు అందలి 

యెత్తు గీతిలో వై శ్లోకమును అనుసరించెను, 

2, ఉద్వేజ యత్యంగు? కాగన్ 

మార్గే శిలీభూత పామేఒపియ్యత 
న దుర్వహా |క్రోణి పయోధరార్లా 

శృిన్లన్తి మన్ధాం గతి మళ్వముఖ్యః 1-10 

ఉ. బింగపుజాలుగా హిమము పేరిన యగ్గిరి తోవ దుర్వహో 

తుంగ కటీకుచాలసవతు ల్రురగాస్యలు సంచరించు చో 

నంగుళి పార్శ్వభాగముల కార్తి యొనర్చినగాని యయ్యెడ 
న్లంగలు చాచి మంద గమనంబున కొందగనీ రపాయముల్ క-107 

ఇట్ల ఈ కావ్యమునంచు హిమాలయ వర్ణన సందర్భమున గల [108 
108] పద్యములు కూడ కుమార నంభవ శ్లోకముల యందలి భావచ్చ్భాయలు 
కలిగియున్న వి, 
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పినవీఠన వ్యాన్నపో క్త శకుంతలోపాఖ్యాన కథనే తన కావ్యమునకు 

మూలకారణముగా [గహించినను, దాని నాంథధ్రీకరించిన నన్నయ భట్టారకుని 

శైలీ విన్యాసము, సమాసరచనము, వర్ణన విధానము మున్నగు వానిచే. నధిక 

ముగా |పభావితుడై నాడు, కావ్యావతారికలో చెప్పుకొనినట్లు నన్నపార్యుని 

[పబంధ్మపొఢ వాసనా సంపత్తి సొంపును తన పబంధమున పెక్కు_చోట్ల విస్త 

రించెను. ఈ [కింద కొన్ని ఉదాహరణము లీయబడినవి. 

1. కాజడవి బజచు మృగముల 

నూజడకందిగిచి డస్సియు న్నతని [శమం 

బాటగ నెక పరితాపము 

దీజగ వై వీచె నన్న దీపవనంబుల్ ఆంపం 4-19 

పె పద్యములోని నడిపవనములను కవి వివిధ సుగంధ వాసనాభరితము 

లుగచేసి ఆ పద్య భావమునిట్లు విస్పరించెను. 
అబన 

సీ, కడగి సంగకీడించు నడవి యేనుంగుల 

గండస్థలుల దాన గంధములను 

జెంచుల రాచ కెంజిగురాకు బోడుల 

శిరసుల జవ్వాది పరిమళముల 

విచ్చిన నెత్తమ్మి విరుల దుమ్మెదలాడ 

జారిన పూదేనె సౌరభముల 

గూల(దుమంబుల గాలితాకున రాలి 

వచ్చిన యలరు [కొవ్వాసనలను 

చే. శబలితంబగు నయ్యేటి సలిలకణము 

లల్లనల్ల న గొనుచు మందానిలుండు 

చల్లగా వీచి వనపథ (శాంతి దీర్చ 
ళ్ 

నది కనుంగొని వేడుక గదలికదలి. ల్లి వట 

జ, అమే భారతమునందు శకుంతలా సౌందర్యమును దుష్యంతుడు 

ఏక్షించెనని చెప్పు సందర్భమునందు గల '“'సంకులమిళితాళి సీల పరికుంచిత 

కోమల కుంశలన్ శకుంతలయను కన్యకం గనీయె [ఆ.ప, 4 బీర్ | అను 

పద్యమును 
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భాం చంచత్సల్హ వ కోమలాంగుళకర న్యంపూర్ణ చల్మదాననన్ , 

న్యంచచ్చుందన గంధి, గంధగజయానం్క, జ్మకవాక నిం 

గించిన్మధ్య, దటిల్లతా వింసి తాంగిం, బద్మప్టతాక్షి స్త్ 

&ంచెన్ రాజు శకుంతఅన్మధుకర | కేణీలసత్కుంతలన్ లర్ ల్ 

అని అంది పుచ్చుకొని చివరి పాదమను నన్నయ పద్యమువలె ముగించెను. 

అటే కణ్వాశమ పకృతి వరనము గావించిన సందర్భమునందు గల (శ్రవణ 
ne] a క్ర 

సుఖంబుగా సామగానంబులు చదివెడు శుకముల చదువు దగిలి ఆను పద్య భావ 

మున౦దు మజీకొన్ని కల్పనములను గావించి 

న్యా వేదాధ్యాపకులై న రా చిలుకళన్ వేదాంత మీమాంసలన్....... 

నాదంబొంద పినాకిపాడు నళులన్ వందారుడై చూదుదున్ 2.49 

అని వర్ణించి తన శివభ క్రి పారమ్యమును కూడ పకటించుకొ నెను. 

8. శకుంతల దుష్యంతునిచే నిరాకరింపబడి 

ఎలుగడొకొ నన్ను నెజిగియు 
నెజు గనియట్లుండు నొక్కొ యెడ దవ్వగుటన్ 
మజచెనొకొ ముగ్గు లధిపులు 

మజవరె బహు కార్యఖార మగ్నులు కారే ఆ.పం 4.69 

అని తలంచును. ఈ భావమునే పినవీరన తన కావ్య కథానుకూలముగ రాజ 

సభలో కణ శిమ్యలచే నిట్లు పలికించిను, 

గీ ఏ మెజుంగని పని యని హృదయ వీద్రి 

వెజచితో ? కాక మజచితో వెనుక జింత ? 

మజణజపు లేదైన, బహు కార్యమగ్నమతులు 

ధారుణీ నాయకులు గదా దానికేమి? 

శీ, భారతమున శకుంతల రాజునకు ధర్మోపదేశము గావించిన ఘట్టము 
నందలి కొన్ని పద్యములను కూడ వినవీరన ఆనుసరించి వానిని అనసూయా 

[పియంవదలచే పలికించెను. 

కం, సతియును, గుణవతియు, (అజా 

పతియు, ననువతయు నైన వనిత నవజ్ఞా 
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న్విత దృష్టి జూచు నతిదు 

ర్మతి కిహముం బరము గలదె మతి బరికింపన్ ఆ.ప* 4-9 

గి. గుణవతియు బ్బుతవతియును సలఅవతి యును 

నైన భామను విడుచు నన్యాయకారి 
కిహ పరంబులు లే వనియెడ సమిద్ధ 

ధర్మశాస్త్రంబు లెణుగవా ధరణి నాథ! 4-182 

5, నీటిలో తన నీడను జూచుకొనునట్టు జనకుడు నిజనూనునిం జూచి 

మహానందము పొందునన్న భారతమందలి శకుంతలా వాక కాము లను [ఆది- 

ఓ_58ఏ1 అనసూయా పిీయంవదలీ [కింది పద్యమున ననుసరించిరి, 

ఊ. ఆద్దములోని నీడవలె నాకృతియం దొక లేశ మ్మాతముం 

బిద్దముగాక, నీకు |పతిబింబము వోలె వెలుంగుచున్న నీ 
పెద్దకుమారు భూవర ! యభిన్న మతిన్ మొగమెత్తి చూడుమా 
ముద్దియ నీ పయిం గలుగు మోహము భక్తియు గాననయ్యెడున్ 4-124 

6. భారతమున కణ్వుడు శకుంతలతో 

"ఎట్టి సాధ్వులకును బుట్టిన యిండ్లను 
బెద్ద కాల మునికి తద్ద తగదు 

పతుల కడన యునికి సతులకు ధర్మువు 
సతుల కేడు గడయు బతుల చూవె” 4.66 

ఆని వివరించి చెప్పిన సతీ ధర్మమును పినవీరన ఒక సీసము నందు 

“జ్రీవితేశ్వరు బాసి చిరకాల వసతిగా 

బుటినింటనె యున్కి బుది గాదు 
లట ధి 

పొరుగిండ్లు నిరుగిండు | బొద్దు వోకలకై న 
ag ag) (a కులు 

బలుమాలు నరుగుట పాటి గాదు డీ _'5 

ఆని వివరించెను, 

7. దుష్యంతుని సభలో ఆకాళవాణి ఇట్లు పలికెను, 

చ. గొనకొని వీడు సీకును శకుంతలకుం దియనందనుండు శే 

కొని భరియింపు మీతని శకుంతల సత్యము పల్కె సాధ్వి స 
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ద్వినుత మహాపతి వత వివేకముతో నని దివ్యవాణి దా 

వినిచె ధరాధినాధునకు వస్మయమందగ దత్సభాసదుల్ 4.103 

పై సద్యభావమును పినవీరన [గహించి ఆ కథా సందర్భమున 

మ. అనునాలోనన తత్సభాజనము లత్యాశ్చర్యముం బొంద నో 

జననాథో త్తమ ! యీ శకుంతల మహా సత్యవతాన్వీతత 

_త్తనయుండున్ భవదీయ వీర్యజుడు, సత్యంబౌమటిన్ సత్యమౌ 
ననుమానింపకు మంచు |మోసె వడి నయ్యా కౌళ వాణి ధ్యునల్ 4-187 

ఆని ఆకాళ వాణిచే సలికీంచెను. 

రసపోషణ : 

మహాభారతము నందలి శకుంతలో పాఖ్యానము భరతుని జన్మ వృత్తాంత 

మును (ప్రధాన విషయముగా చెప్పునది, అందు శకుంతలా దుష్యంతుల శృంగార 

కధకు పాధాన్యము లేదు. ఇట్టి కథను శృంగార రస సముజ్జ్వల ముగా నొనరిం 

చిన నాడు కాళిదాసు. ఆ రసము కాకుంతల కావ్యమున మటణింత భాసించినది. 

కాకుంతల నాటకమున [పథాన రసమగు శృంగారమునకు వీరకరుణము 
లంగములుగ పోషింపబడినవి. 

'నవినా వ్మిపలంఖేన సంభోగః పుష్టి మళ్నుతే' అను లాక్షణికో క్తి నను 

సరించి కాళిదాస పినవీరనలు విపలంభమును గల్పించి సంభోగమునకు పరి 

పుష్టిని చేకూర్చిరి. కాని వారిరువురును విప్రలంభమును నిర్వహించిన విధానము 
వేరు. నాటకమున నాయికా నాయకులకు (పథమ వీక్షణము నందంకురించిన రతి 

కాళిదాసు కల్పించిన గజవృతాంతము కారణముగా ఆయోగ విపలంభముగా 

పరిణమించినది. ఈ విపలంభము ఆ తరువాతి సంభోగమునకు స్పూర్తి నాసం 

గినది, కాళిదాసు ఈ రతిని పోషించుటలో అపార నాటకీయ చాతుర్యమును 

[పదర్శించెను. నాయికా నాయకు లేకాంతము నందున్న సనుయమున నాయిక 

సవినయముగా మర్యాదను కాపాడుమని (పార్థించెను. నాయకుడు నాయికను 

చుంబింప వాంఛించెను, అంత నేపథ్యమునందుండి చక్రవాక వధువు నుద్దేశించి 
పలుకబడిన “ఆ మం|తయస్య సహచరమ్. నను ఉపస్థితా రజనీ అను వాక్య 

ములు అన్యాపదేశముగా ఆర్యగౌతమి రాకను శకుంతలకు నిర్దేశించినవి. నాయికా 
నాయకొలకు మరల వియోగము తటస్థించినది, సంభోగ వేశల యందలి వారి 
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లలిత విలాసములు, నాటకానుగుణముగ పంచమాంకమున రాజసభయందు ఉత 

నికి పియా సంస్మరణము కల్గించు నుద్దేశముతో శకుంతలచే చెప్పబడినవి. 
పిమ్మట నాయికా నాయకులకు దుర్వాసుని శాపము కారణముగా వియోగము 

తఓస్థించినది. ఈ వరహ విప్రలంభము కరుణముచే నుద్దీపించినది. నాయకుడు 

సతీసుతులను నిరాకరించిన దుఃఖము తోడను, నాయిక విధి [పాబల్యమునకు 

తలయొగ్గి అవలంబించిన విరహ|వ్రతము తోడను తమ మనములను (పషాళత 
ములు కావించుకొనిరి తుదకు వారిరువురి నమాగమము నిర్వ్యాజమై దివ్యముగా 

భాసించినది. 

వీనవీరన తన కొవ్యమునందు అభిలాష విపలంభ మునకు ఆధిక 

పాధాన్యమొసంగి దాని నతిరమ్మముగ పోషించెను, నాయికా నాయకుల రతికి 

పెక్కు విధముల తన కావ్యకల్పనా సామర్థ్యమున విఘ్న ములను కల్పించి 

వారిలో అభిలాషను పెంపొందింప చేసెను ఈ కావ్యమున నాయికా నాయకుల 

సమాగమము మూడుసార్లు సంఘటితమైనది. ఈ మూడు పర్మ్యాయములును వారు 

పూర్వరాగ వి|పలంభముచే పరితపించి పరస్పర దర్శనమునకు తహతహ 
లాడిరి. పినవీరన ఈ విపలంభమును కల్పించిన విధానమిట్టిది. 

నాయికా నాయకులకు [పథమ సందర్శన మైన పిమ్మట వారియందు 

అనురాగముదయించినది కాని ఈ సమాగమమునకు వ్యా ఘ్మసవేశ మడ్డుపడి 

నది. పిదప వారిరువురికిని విప్రలంభ ముద్దీపించినది. ఆ తరువాత వారిరువురి 

ద్వితీయ సమావేశమున వివాహ మంగళము జరిగినది, కాని ఈ సమాగమము 
నకు రాక్షన విజృంభణమడ బాటు కల్గించివది. ఆంత ఈ సందర్భమున వప 

లంభము పరిపాకము నొందినది, మూడవ సమాగమమున సంభోగము సిద్ధించి 

నది. ఇట్లు క్రమ పరిణామమున ఏర్పడిన సంభోగము సహజ రమ్యమై 
ఒప్పారినది. 

ఈ పూర్వురాగ విపలంభము నందు మన్మ థొవస్థల నభివర్జించుట కొవ్య 

సంపదాయము. ఈ దళావస్థలను లాక్షణికులిట్లు పేర్కొ నిరి. 

“ దృజ్మనస్సంగ సంక ల్పోజూగరః కృళతారతిః 

[హీత్యాగోన్మాద మూర్చాంత ఇత్యనంగదళాదశ”. 

38) 
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దృక్కు- (దర్శనము లేక చక్షుః పీతి) మనస్సంగము, సంకల్పము, జాగరము, 
కృళత, అరతి, హీత్యాగము, ఉన్మాదము, మూర్చ, అంతము (మరణము) 

ఆనునవి పది మన్మథావస్థలు.+0 ఆవస్థలన్నియు శృంగార శాకుంతలమున సమ 

(గముో బోషింపబడినవి. నాయికా నాయకుల పూర్వరాగమున ధీరుడైన నాయ 

కునియందు మూర్చ, మరణము మున్నగునవి వర్థించిన రసపుష్షికి భంగము 
కలుగును. కావున ముగ్గయైన నాయిక యందీ ఆవస్థల నన్నింటిని _పదర్శించి 

నాయకుని యందు వెని పేర్కొనబడిన రెంటిని పినవీరన పరిహరించెను, 

నాయికా నాయకుల |ప్రపథమ సమాగమమున కలిగిన దృక్ప్రసారమును 
కవి హృద్యముగ నిట్లు వర్షించెను. 

ఉ. బాలిక చూపులున్, ధరణిపాలకు చూపులు నొండొకళ్ళ పై 

గీలుకొనం జనంగ కన్నుగేవల నవ్వుదునిల్చి యిద్దరన్ 

వాలిక పువ్వుదూపు లిరువంకల బారగ నికు చాపముం 

గేల నమర్చియేయ దొడగెం (బసవాస్తు9డు సవ్యసాచియై 2-96 

చూపులు ఒండొరులవై |వసరింపగ'నే మన్మథుడు వఏరితూపులువేసి వారియందు 
రతిని స్థిరముగ నెలకొల్పెను. ఇట్లు చూపులతో మనస్సంగమమైన తరువాత 
వారికి ఒక రాతిరి ఎడబాటు కల్గినది. ఈ సమయమున వారియందు సంకల్పము, 
జాగరము అను అవస్థలేర్పడినవి. వీనియందే కృళత్క, ఆరతి మున్నగు తాప 

సహజ వికారములు రాణించినవి, వ్యాఘ (పవేశ కారణముగా దుష్యంతుడు 

[వియురాలిని తిరిగి దర్శింప లేకపోయెను. అతడామె తోడి సమాగమమునకు 

విఘ్నము కలిగినందులకు పరిపరి విధముల చింతించెను. అతడు 

ఉ. మజ్జన భోజన క్రియలు మాని వలాని యరోచికంబునన్ 

కజ్జము గొంత కొంత కసిగాటులుగా భుజియించి యెవ్యరిం 

బజ్జను జేరనీక తన భావము లోపల దాపురంబుగా 

సజ్జకు జేరి యుండి నృప చం(దుడు సాం|ద వియోగ చేదనన్ 

2.167 

ఇట్లు కృళశతను ఆరతిని పొందెను. శకుంతలా సౌందర్యమును ఆపాదమ_స్హ 

కము వర్ణించి తన విరహతాపము వెల్లడించుచు ఆమె దర్శనమును కోంను, 

నాయిక కూడ తాపభారమున కృశించినది, ఆతని దర్శన సంస్పర్శములను కోరి 
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నది. ఆమెకు చెలులు చేసిన శ్రైత్యోపచారము లాతాపమును మటీంత పెంపు 
చేసినవి. ఈ విరహము విభావానుభావ సాక్త్విక వ్యభిచారి భావసఫితముగ 

వర్ణింపబడినది. “పెినవీకన రసానుకూలమగు నర్వసామగిని సమయోచితముగ 
వర్షించి విరహ దళా విన్ఫూర్తిని వ్యంగ్యముగ సాధించి కావ్యరసపోషణమును 

కావించెను.81 తీవమైన తాపమామెచే లజ్జాత్యాగము చేయించినది. ఆమె తన 

మనము దుహ్యంతున కంకితమైనదని చెలులకు చెప్పుకౌనినది. నాయకుడును 

చెలులకు 

గీ, మొదట మా ధైర్ణధనమలు (_ముచ్చిలించి 

యించు విలుకాడు దొంగ మీ యింతి కీచ్చె 

నేము కోవెల పులుగుచే నెఖుగుటయును 
గుదువ మాకిచ్చె మీ యింతి హృదయ ధనము 8.82 

అని కకుంతలపై తనకు గల అనురాగమును తెలుపుకొనెను, 

నాయికా నాయకులకు వివాహానంతరము కలిగిన విపలంభము నాయికా 

నాయకుల యందున్మాదమును, నాయికయందు మూర్భామరణాదులను కల్పించి 

నది, వియోగ భారముతో శకుంతల 

ఉ. పూని కరంబులం బొదివి బోటులు తోడ్కొని తేర, మన్మధ 
గ్రాని వహించి చాల గసుగంది శకుంతల [పాణ నాయక్ర 

ధ్యానము తోడ గన్నులనె (ప్రాణము నిల్పి శరీర మ్మాతయై 

తానట కేగుదెంచె వడ దాకిన చెందొవ కాడ శైవడిన్ 

ఈ విపలంభమున నాయకుని యందు రతిని శాయిక యందు సంతావ 

మును వర్ణించుట పీన ఏతన 'ఉచితజ్జతను నిరూవించుచున్నది* ఈ ఆభిలాష 

కమక్రమముగ అధికమై వారిరువురి యందు స్థిరమైన అభిలాషను నెలకొల్పు 
నట్టిదిగా తీర్చుటకు కవి కథయందు సెక్కు కల్పనలను గావించి కృతార్థు 
డాయెను. ఇట్టి విపియోగముతో పరిసక్వమైన శృంగారము సంభోగమున 
సంయమనముతో పోషింపబడి పాఠక హృదయంగమమైనది. 

ఈ కావ్యము నందు, శృంగార |పధానమైన మేనకా విశ్వామిత్ర చరిత 

మొక చక్కని ఉపాక్యొనముగ భాసించుచు అంగిరసమునకు పరిపోష కమణగు 

చున్నది. వసంతోద్గమ మలయ పవన విలాసములతో ఆలరువిలుకాడు తోడు 
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రాగా ఆచ్చర మచ్చెకంటులు కుసుమాపచయ |క్రీడలొనరించుట మున్నగు విభా 

వానుభావ సామ్మగితో మేనక ఘోర తపోనిమ్లడగు విశ్వామితునిలో రతి రగి 
లించెను. వీరిరువురి శృంగారము నలివర్ణించుటలో కవి చమత్కారము వెల్లడి 
యగును. 

సీ, “(ప్రసవ కార్ముకుడను పాపకర్ముని చేత 
సూనాస్తుండనెడు దుర్మాని చేత 
నంబుచరధ్వుజుండను కిరాతుని చేత 

మన్మధుండను నసన్మార్లు చేత het. ట్య వీల్ల టీకి 

అని మన్మధుని నాక క్రూరునిగ వర్షించి ఆతనిచే చెడిన వారల గాథలు వేరు 

చెప్పుటేలయని విశ్వామ్మితుడూ శృంగారలోలుడై తగులుకొనుట పేర్కానెను 

ఈ కావ్యమున పీఠము అంగము. దుష్యంతుడు రాక్షస సేనతో యుద్ధము 

గావించిన సందర్భము నందిది చక్కగా నిర్వహింపబడినది, వీరమునకు 

స్థాయియైన ఉత్సాహము ఈ వర్ణనారంభము నందే ఇట్టు పక టితమైనది. 

మ, చెలిమిం జేసె దదాహవ స్టలమునం జృంభించి యా చం దమః 

కుల భూపాలక బాహుదండ విలసతో్మ_దండ టంకార ముల్ 

గులికారావ గఫీర బైరవ మహాకోపో;గ హుంకారమల్ 
(పశయారంభ నటత్కృకాంత పటహ |పశక్య[గ భాంకారముర్ 8.109 

ఇట్టి ఉత్సాహముతో నాయకుడు మాకంద శంభులను 'సెన్యాధ్యకు లిరువురిని 

“వీరలక్ష్మీ రమణీయ భూతబలికిన్ బలిగాట్టెలను" గావించెను. [8-111] పిదప 

రాక్షస సుభటయూవంబుతో సంకుల సమరము గావించెను, తరువాత రవి 
జిహ్వుడు నాయకు డుపయోగించిన వారుణాస్త్ర మునకు (_బతీకారమెజలుగక విగత 

జీవుడాయెను. అటుపై పొటల, మానాక్కి మర్త్యాశి |తయంబునందు మానాళి 
మర్యాశులు ఖేలద్భాణ యుగ్మంబుతో దుష్యంతుని కోధాగ్నికి ఆహుళులైరి, 

పాటల వర్ణుడు నాయకుని పె నిందజాలాశుగంబు నేయగా నతడు రాక్షస 

మాయకు లోబడెను. కాని సారధిచే తన స్థితి నెజింగినవాడై తిరిగి సమరోన్ము 
ఖుడై పాటల వరుని చంపెను. పైని జరిగిన సంగరమంతయు సంగహముగ 

వివరింపబడినది. రా&ీస నాయకుడె న కాళికాముఖుని తోడి యుడము దీర్షముగ 

సాగినది, ఇందు నాయకుని యందలి వీరమును, (_పతినాయకుని రెా్యదమును 
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యుద్ధ కే త్రము నందలి బీభత్సమును హృద్యముగ వర్గింపబడినవి, తుదకు దుష్యం 
తుడు బహ్మో స్ర్రముచే కాళికాముఖుని సంవారించి విజయ శంఖమును పూరించెను. 

పినవీరన శృంగార వీరముల వలెనే నులలితమైన హాస్యమును కూడ 
కల్చించుటలో నేర్పరి. ఇదె విదూషకుని సంభాషణములలో గోచరమగును. వన 
మృగమలను జూచి భయము చెందిన మాండవ్యుడు తాను వేటయందు పాల్గొ 

నక తప్పిందుకొనుటకై ఏవో కొన్ని సాకులు కల్పించి డదుష్యంతునితో చెప్పును. 
కాని ఆతని పాచిక పారలేదు. దుష్యంతుడు సఖుని విరికతనమును గహించి 
ఆతని ననునయించుచు కునుమంబునుంబోలె కందకుండ చిన్నుం దెచ్చెదనని 

ప్పి తోడ్కొని పోయెను. మాండవ్యుని బుద్ధికళశలత రాజును గొల్బలిచ్చు 
వెండును స్వీకరించుటకు ఒప్పించుటలో సార్ధక మైనది. 

ఇక ఈ కావ్యము నందలి ఆన్యరసములలో తపోవన వర్ణనమున కాంత 

మును, శార్దూల దర్శనమున విిపునిలో భయానకమును, శకుంతలా (పస్టాన 

సందర్భమున కరుణ రసమును కావ్యనిర్వాహణమునందు అమృతమును నంద 

ర్భానుగుణముగ పోషింపజడినవి, 

పినపీరన శైలి - భాషాదులు ౩ 

పినవీరన కవితలో ధారాశుద్ధి _పత్యేకముగ ఎన్నదగినడి. ఈతని కతి 

చర్ణనాత్మకము.పవ్యరచనా పాటవ మమోఘమైనది. “తెలుగు పద్యము పినపీఠరన 
చేతిలో సౌందర్య పరాకాష్ట నండుకొనినదని చెప్పవచ్చును.కి® ఈ పద్యము 
యందలి శైలి ఆంంకారికమై భాసిల్లుచున్నది. ఈతని భావుకత, వర్ణనా వైడ 

ద్హ్యము శృంగార రస నిరూపణమునందు సరసముల్లై యొప్పినవి, చండోడ 

యము నాయికలో రగిలించిన విరవాతాపమును కవి చమత్కారము” నిట్లు 

వర్ణించెను, 

ప్రీ విరహులషై జల్లి విషపు జూర్డము నించి 

పట్లిన దంతపు బరిణ యనగ 

దెప్పించి పొంథుల డెగటార్చ శశికాణత 

శిల ఘటించిన వధ్యశిలయు పోతె 

గాంతాప రాదుల గొముదిం దొడికింప 

బెట్టిన పటికంపు బిందె యనగ 



ల్లీలి 

వెసవయోగుల దెగ [వేయ బుల్ల డిగ్ంచి 

నిలిపిన గండ గొడ్డలి యనంగ 

తే. ముదుర వెన్నెల గిన్నెల ముంచవచ్చు 

కరణి నుత్ఫుల్ల కాళ నీకాశయగుచు 

దెల్లవాతీ మధ్యంది నాదిత్యుడనగ 

దనరు శి జూచె నా శకుంతల భ యమున 8.178 

ఇందు శశికి చెప్పబడిన సాదృశ్యములన్నియు సందర్భోచితములై హృద్యముగ 
నున్నవి. సార్గకములగు పదములను పోహశించుటయే పినవీరన పద్య రచనా 
శిల్పము, 

పినవీరనకు తెలుగు పదములకంకే సంస్కృత శబ్దజాలముకై మక్కువ 
ఎక్కువ. తజచుగా నితని కవిత్వమున దీర్చ సమాసములు కనిపించును. ముని 
బాలకునితో శకుంతలా దర్శనోత్సాపహియై వెళ్ళు దుష్యంతున కొక బెబ్బులి 
ఎదురై నది. ఆ వ్యా(ఘ |పవేశమును కవి ఇట్టు వర్ణించెను. 

మ. “అని చింతించుచు సంతసించుచు రయం బారంగ సారంగలాం 

ఛన వంశా|గణి యేగుచో జటుల పర్షాకాల కాలాంబుద 

_స్టనిత ధ్వాన పథాధ్వనీనగళ గర (కోడ నిష్యూత ని 
స్వన నిర్శగ్న నితాంత శాంత బహు సత్వ స్వాంత కాంతారమై 

కం తెల|దుమ చరదేణీ 

జాలోదర దళన కేశి సమయాతి గళ 
త్కీలాలసిక్త దంష్టా9 

భీల నఖంబగుచు నొక్క బెబ్బులి వచ్చెన్ 2.158 

ఇట్టి సంస్కృత భాషాభినివేళము కావ్యము నందంతటను కనవచ్చును. కాని 
ఇతడు తెలుగు పదముల నుపయోగించి రచించిన మనోహర పద్యములు కూడ 
కొన్ని లేకపోలేదు. ఈ [కింది పద్యమందుకు నిదర్శనము. 

ఉ. లాతి తనంబు చేసి యజలా యెజీగింపక నిల్వనోపుదే 

లేతలు గాక గుండె లగలించెడు కోయిల దుండగీల పె 

న్గూతలు గండు డుమ్మెదల గుంవుల [మోతలు లోన నీతలుం 

బోతలు వైన యట్టి తలపోతలు గంతుని పీక చేతలన్ 8.58 
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పినవీరన ఉ క్తి వైచితి అభినవమైనది. ఈ కావ్యము నందలి అవురూప 
ములగు కొన్ని పదబంధములు జాతీయములు వినూత్నములై యొప్పుచున్నవి, 

ఇవి ఈతని అపార భాషాశాస్త్ర పాండిత్యమునకు నిదర్శనములు. ఈతడిట్టి 

వాక్య విన్యాసముతో చక్కని ఆర్థస్స్ఫూ రిని సాధించును. 

{, 

* 

« 

ప! 

చ 

2 

శీ 

4 

ఫ్ 

6 

7 

8 

లి 

టంకము బంగారమాతోడి యొజ (పబంధము వొందున్ {25 

వెచ్చము పెట్టుమన్న పదివేలకు నుద్దరు లొల్లి రు 

ఓీమన బాప గోలె గృపనోమితి నీ మృగరాజడింభమున్ 2-82 

దేవర _పసాదంబు జాదులుంబలె నయ్యెనని 1.107 

నాలుక వెచ్చన మునులకు గినుక వేగము వచ్చున్ 2.85 

అకట శాదులు వేచెర మంగలంబు ఏన్ 2-61 

మచ్చనాలుక వాడవు 2-172 

పురుటాలి తగవు గొంపోవు హరిణి 8-4₹ 

చరణముల లేతచిగురు మేజాలు దొడిగి $41 

అట్లే పొడ పువ్వున కలిగినట్లు [1-128] కుసుమంబునుంబోలె కంద 
కుండ నిన్నుం డెచ్చెద [1-81] మొదలై నవి. ఇందలి జాతీయములు మనోహ 

రములై యున్నవి, చతుర్ధాశ్వాసమున శకుంతల న త్తవాఠింటికి పంపు ఘట్ట 

మున జాతీయతాము[ద అధికముగ కనిపించును. 

1. కసిగాటులుగా భుజించి 2-167 - ఏటికెదురంటినకరణి 2- 165 

2, తూచి వేసిన గతినుండె దోర్చులములు §..18 

శ, లోన నీతలుం బోతలు నైన యట్టి తలపోతలు 8-58 

4. మూసిన ము తిశుంబు తి? 
అట 

లోకో కులు క 

ls 

క, అరయంగా మెడబెట్టు కొంచు దిరుగన్ హారంబులే భామినుల్ 8-24 

అదయుడై విధి కంచము మొదటివాని లేశమంతయు గృప లేక లేవనెత్తి 
2165 
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ఏనుంగు నెక్కేలదిడ్డి చొజగ కింలితీ6 
టె 

ఆనటి పండొల్వ నేటికి నినువగోరు ? 447 

తోటకూరకు( జం|దహాసము దెత్తురే 4-48 

నీళ్ళముంచు పాఃముంచు మునివరేణ్య 4-50 

తల్లి విషము వెట్టం దండి యమ్మగ మానగలర యొరులు 4.50 

కీటగొనినం గొజవిందల గోకి కొందురే 4-'15 

ఆలస్యాదమృతం విషమ్ [8-71], శుభస్యశీ ఘం [8-12] మున్నగునవి 

ఇందలి కొన్ని సంస్కృత లోకోక్తులు 

పినవీరన సందర్భోచితముగ పెక్కు సూక్తులను కూడ [పవేశ పెట్టెను. 

క్, వొరక యసత్య వచనము 

నారక హేతు వనగను వినంబడెడుంబు 

కక్యారణ కిము లోపల ముని 

దారికలకు బొంక నేల ధర్మచ్యుతిగన్ 2.82 

చింతాకులత్యంబు చెజచు దేజోలక్మీ 

సీధుపాన పీతి సిగుజెణుచు 

జజుచు మిధ్యా దృష్టి శీలతా గరిమంబు 

బిశున వాచొవృ త్రీ పెంవు జెలుచు 

బిత్త వైకల్యంబు చెజుచు (బట్టా [పౌఢి 

పర వధూ సంగతి బైని జెలుచు 
జెజలుచు (గోధము తపః స్థిర సమాధి స్థితి 

గాముక తము వీవేకంబు జేలుచు 

= గుటిల మానవు మైతి సద్గుణము జేలుచు 

నసమ విద్యా వివాదంబు యశము జెణుచు 

ఫలిత కార్యము వేగర పాటు చెలుదు 

దమక మొప్పదు పనికి నేంతటి ఘనునకు 8.80 
శకుంతల యత్తవారింట కేగు నప్పుడామెకు కణ్వుడు హితములను చెప్పు ఘట్ట 

మంతయు సూ _క్రిమయమై యున్నది. 
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పినవీరన కవితలో కనవచ్చు కొన్ని స్వతం[త ప్రయోగములు. 

1. రోషాకులమున్నదబటు -- రోషాకులమున్ అదటు శీ-28 

2. వెలుగన్నన్నీరజముఖి  వెలుగన్ ఆన్నీరజముఖి లి-62 

8. పట్టున్నదలంచి - పట్టున్ ఆదలించి 4-48 

త్త పాటలన్నిల - పాటలన్ ఇల -- ఇవన్ని యుదుత 

ద్విత్వ సంధి కార్యము జరిగిన తావులు. ఇక 

1... కదిసెన్నడు - కదిసి ఎన్నడు 8-47 

వి ఎతీగుండి -- ఎతేగి ఉండి 

8, _ వనుంగునెక్కేల -- ఏనుంగు నెక్కి ఏల 

వంటిక్తార్ధ కే కారమునకు సంధి జరిగిన రూపములు కనవచ్చుచున్నవి, 

పినస్ళ టై పూర్యకవుల [పభావము : 

పేనవీరన తన కవితలో నన్నపార్యుని (పబంధ (ప్రౌఢ వాసనా సంపత్తి 

సొంపును, దిక్కయజ్వవాకృక్క్సి. కామోదమున్తు నాచన సోముని వాచా 

మహత్వ సౌరభమును, శ్రీనాధుని భాషా నిగుంఫ పరిమళమును కలవని చెప్పు 

కొనినాడు. పినవీరనపై మైని పేర్కొనబడిన కవులందజి (పభావముండుట 
సత్యమే. అయ్యును అందు శ్రీనాధుని [పభావ మపారము, ఈతడు పథాన 

ముగా శ్రీనాధునే లక్ష్యముగా నిడకొని |గంథరచనము కావించెను. శ్రీనాధుని 
కవిత్వమునందున్న లక్షణములీతని కవిత్యమునందును కనవచ్చు వున్నవి, పిన 

వీరనపై పూర్వ వుల _పభావమున్తు శ్రీనాధుని కవితా[పభావ (పాముఖ్యమును 

విమర్శకులు కూలంకుషముగ చర్చించి యున్నారు.కికి 

శడచిన వెయ్యేండ్లు ఆంధ్రసాహిత్య చరి|తను సమీక్షించినచో కవిత 

యము ఒక్కటేగాక రెండు మూడు కవిత్రయములున్నట్లు కనిపించును. 
మొదటి కవిత్రయము అఎదరెరిగినదే, రెండవ కవిత్రయము జక్కన్న శ్రీనా 

ధుడు, పిల్లలమజ్ఞి వినవీరభ్యదుడు. మూడవ కవి తయము అల్లసాని పెద్దన, 

తెనాలి రామకృష్ణుడు, రామరాజుభూషణుడు, మొదటి కవితయము వారినుండి 

39) 
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రెండవ కవిత్రయము వారు రచనా శిల్ప రహస్యములను [గహించిరి. |పబంధ 

కవులు రెండవ కవిత్రయము వారినుండియే [గహించిరి. కిక” “శ్రీనాధుడు 

నన్నయ వంటివాడు. జక్కన తిక్కనవంటి వాడు, ఇక పినవీరభ్నదుడు ఎట్జన 
వంటి వాడు.” “మొదటి కవితయములో సమాన లక్షణమేదియును లేదు 

ముగ్గురు మూడు |త్రో'వల వెళ్ళిరి. కాని రెండవ కవితయము వారట్లు కాదు" 
వారికొక సమాన అశ్రణము కలదు. తెలుగున సంస్కృతమున వారి నుడికారము” 

సమాన రచనా ధోరణి ఉత్సల చంపకమాలికలను, మత్తేభమును, పీసములను 
నడిపించు రీతి రండవ కవి తయము వారిలో ముగ్గురి వ సమాన లక్షణ 

లక్షి తములై. కనుపిందును, తక్కిన buss వారి వారి (పత్యేక వీలక్ష 

ణత వారికి కలదు. వారినే తర్వాతి కవులనుసరించి |వబంధ యుగము నావి 

ష్కరించిరి.కిర 

పినవీరన ననుసరించిన కవులు: 

1. సింహాసన ద్యాతింశికను రచించిన కొజవి గోపరాజు తన 

కావ్యమునందు పినవీరనను మహామతి [1-18] యని కీ ర్తించెను._ పినవీరన 
(ప్రభావ మీకవిపై కొన్ని ఎడల చందికాచకోరాది వర్ణనములందు కనిపించును, 

2, _పినవీరన [ప్రభావము అల్లసాని పెద్దనపై అపారముగ కనవచ్చును. 

అది మనుచరిత (పబంధారంభముననే గోచరించును. పినవీరన కావింవిన 
విఘ్నేశ్వర స్తుతిని పెద్దన ఇట్లనుక రించెను. 

మ, జననీ _స్తన్యము (గోలు చుం జరణకంజాతంబునం గింకిణీ 

స్వన మింపారగ దల్లీ మేన మృదుల స్పగ్శంబుగా దొండమ 

ల్లన నాడించుదు డొక్కు. విఘ్న వతి యుల్లాసంబుతో మం!|తివె 

న్ననికిన్ మన్నన సొంపు మీజ నొనగున్ భదంబు లెల్ల ప్పుడున్ 

(శృం. కొం థీ] 

ఉ. అంకము జేరి శైలి తనయా స్తన దుగ్గములానువేళ బా 

ల్యాంక విచేష్ట దుండమున నవ్వలిచ న్గబశింప బోయి యా 

వంకకుచంటబు గాన కపహావల్పభహారము గాంచి వే మృణా 

భాంకుర శంక 'నంచెడు గజాన్యుని గొల్లు న ఖీష్టసిద్ధికిన్ 

[ మను. 1-4] 
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లి. పినవీరన గావించిన శంకర (వళి 

నీ, “గిరిజా విభుండు ముంగిటి పెన్ని ధానంబు 

కృ త్తివాసుండు తంగాటి జున్ను 

గోరాజ గమనుండు గుజ్జు మామిడిపండు 

కుసుమాస్త్ర హరుడు ముంగొంగు పసిడి - 4$ 

లం 4. +౪౪ మొదలుగా నుండ పెద్దన దాని ననుకరించి గృహమేధి నిట్లు 
నర్జించెను. 

ee = కెలకుల నున్న తంగెటి జున్ను గృహమేధి 
యజమానడంక స్థితార్థ పేటి 

పండిన పెరటి కల్పకము వా స్తవ్యుండు 

దొడ్డి బెట్టిన వేల్పు గిడ్డి కాపు _ [మను. 1-67] 

ఓ. పీవపీరన వేటవర్దసము నాదర్శముగా (గహాంచి పెద్దన దానిని బిహు 

విధముల వీ_స్హరించెను. ఉదాహరణమునకు వేటకుక్కుల పేళ్లు 

సీ. పులిమల్ల డడవి పోతుల రాజు గరుడుండు 

గాలివేగంబు పందేలపసిడి — 1.108 

పులియడు బూచిగా డసుర పోతుల రాజనుమంతిగాడు చెం 

గలువ సివంగి భైరవుడు కత్తెర సంపంగి వెండిగుండు 

— 485 

ఇట్టి అనుకరణ మింకను వెక్కుతావుల కననగును. ఇంకను పల్వురు 
(పబంధ కవుల పె ఇతని పభావము కనవచ్చును, పినవీరన కావించిన మాలినీ 
నదీ వర్ణనమును రామరాజ భూషణుడు శుక్షిమతీ నదీ వర్ణనమున కూతగా 

గహొంబచెను. | 

కాకుంతిల కావ్యమున ఆనాటి సాంఘికాచారములు కొన్ని తెలియునగు 

చున్నవి, 

1. _స్వప్నఫలములను, శకునఫలములను నమ్ముట 1-129 

2. దము, దిగదుడువులు తీయునాచారము £-41 

శీ. చరణములకు మేజాలు తొడుగుకొనుట 8.41 
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4. తెజబొమ్మలాటలు కి-15ర5 

ర. జాతరలం౦ందు మేషబలి 8.180 

6. ఆడువారు కావ్యేతిహాసములు చదువుట 8-47 

7.  పురిటాలికి కానుకలు, బాలెంతకు చేయు విధులు £-45్క 4-62 

5. పతిసేవ స్రీ పరమార్గమని భావించుట 4-71, రి2 

ల. అల్లురు ఆ త్తవారిసపె తప్పులెన్నుట 4-7కి 

శకుంతలా పరిణయము : 

శకుంతలా పరిణయమును రచించిన కృష్ణకవి క్రీ. శ. 1రివ శతాబ్దిలో 

నివసించిన వాడు, ఈతడు నెల్లూరి మండలమున నివసించుచుండెను. ఈ 

[గ్రంథము చిరుమామిళ్ళ పాపయ అను కమ్మ నాయని (పేరణముచే శ్రీ వేంక 
చేశ్వరాంకితముగ రచింపబడినది. 

శకుంతలా పరిణయము మూడాళ్వాసముల (ప్రబంధము, ఇందు కవి 

భారతము నందలి కాకుంతలోపాఖ్యానమునకు కాళిదాసుని నాటక కథా కల్పన 

ములు కొన్నింటిని చేర్చి కావ్యము రచించెను. కవి కావించిన పెక్కు స్వతంత్ర 

కల్పనములు కూడ ని=దు కలవు. 

దుష్యంతుని సభకు నారదుడు విచ్చేసి వనుల క్రీడించు దుష్టస_త్త్వముల 
వలన న్నాశమమ్ముల కొదవె మహ్మాశమమ్ము' [1-28]. కావున అడవికి వెడలి 
మృగవ్యంబు చేసి తాపనులను రక్షింపుమని కోరుట, దుష్యంతునకు చక్రనర్తి 

లక్ష్షణలక్షీతుండగు కుమారుడుదయించి వంశకరుండగునని దీవించుట, అటుకై 
బుతువర్ణనమ్యా [గీష్మ శరదృతు వర్ణనములు, దుష్యంతు డంపిన చారులు 
నారదుని వాక్యములు సత్యములని చెప్పగా దుష్యంతుడు మృగయాఖేలనమునకు 

సంసిద్దుడగుట రాజ సందర్శనమున శకుంతల విరహమును పొంద, (ప్రియం 

వద రాజస్క_ంధావారమునకు పోయి శకుంతల స్థితిని వివరించి ఆతనిని శకుం 

తలా సన్ని ధానమునకు రావలసినదిగా నర్థించుట. రాజసభయందు శకుంతల 

(ప్రార్థింప మహావిష్టువు ప్రత్యక్షమై అమె పాౌాతిివత్యమును గూర్చి జనపతికి 

చెప్పుట మున్నగు కథాంశములు కవి కల్పితములు. 
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కణ్వుడేరుగు ప, దుష్యంతుడేతెంచునని ఆతని కర్ణము నిమ్మని [వియం 

వదాదులతో చెప్పుట, శకు.తల జన్మవృత్తాంతము ప్రియంవద రాజునకు 

చెప్పుట, కళ్యపుడు తీర్ధయ్యాతల కరుగుట మున్నగు కథాంశములు నాటకకథ 

కంచె కవి భిన్నముగా చేసిన మార్పులు, 

నాటకము నందలి ఆననూయా (పేయంవద లిండుగలరు. కాని ప్రియం 

వదకే [పాముఖ్య మీయబడినది రాజు తపోవనము [వవేశించి శకుంతలను గాంచి 

“అక్కన్యకా సరస సల్లాప సమాకర్ణన కుతూహలంబున బొదలమాటునం 

బాంచి” [1-27] యుండుట యందును, నాయిక నాయకుని యెదుట నిలువ 

జాలక మజుగునకు చనునప్పడు తరుకంటక నద్దంబగు చేలము సడలించుకొన్న 

నెపమున రాజును చూచుట యందును కొంత నాటకానుసరణము కనవచ్చు 

చున్నది. నాఖుకా నాయకులకు [పథమ సందర్శనమైన పిమ్మట నాటకమున 

గజ (పవేళ కారణముగా వారికి ఏిమోగము కలిగినట్లు ఇందు సైనికుల కలవ 

ఈము కారణముగా నాయకుడేగుటతో వారిరువురికి వియోగము కల్లినట్లు కల్పింప 
బడినది ఇట శకుంతలా వికహతాపము (పజంధోచితముగ వివదింవబడినది, 

కణ్యముని శకుంతల నత్తవారింటికి పంపునపుడుకు అమెకు హితోపదేశము 

కావించిన సందర్భము నందును కొంత నాటకానుపరణము కనవచ్చును. 

నాటక భావానుసవణము : 

1. “అసంశయం క్షత పర్మిగహక్షమా” అను క్లోకమునకు 
ఉ. ఆంకిలి గాదు నాదు వాదయంబు తమోరహితంబు నూవె యీ 

కుంకుమ బొమ్మ పై మరులు కొన్న విధంబు దలంచి చూచినన్ 

శంకిల నేటికీ వెలది క్షత్ర పరిగహ పాతయై తగున్ 
మంకు దనంబులేని ఘన మానస వర్తనముల్ ప్రమాణముల్ 2-26 

అను పద్యము నందును 

బి, “యాస్యత్యద్యశకుంత లేతి హృదయ్ మ్మను శోకమునకు 

చ. కనుగవ బాష్ప పూరములు (గమ్మెడు గద్దదఖిన్నమై యెలుం 

గనువున రాదు సూ హృదయ మాకుల మయ్యెడు మెను మాన్పడం 

బెనిచిన వాని కింతవగ బిమ్మటి [గమ్మెడు కన్న వారలు 

దనయను బంప లేక పరితాప భరంబున నెట్లు పైళురో 8_ 102 

అను పద్యము నందును 
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కీ “పాతుంన (పథమం వ్యవస్యతిజల” మ్మను శ్లోక మునకు 

పీ తోయంబుగా మీకు దోయమెత్తక కానీ తోయంబు దావడీ కోయశజాశ 

చివురెత్తు వేడ్కమై చివురు గ్లై సేయ మీ చివురందగోరదీ చివురు బోణి 

కునుమాపచితి నన్యకుసుంబు కాని మీ కుసుమంబు కోయదీ కుసుమగాతీ 

ఫలదానములకై న ఫలియించి యున్న మీ ఫలమం౦ట. దీ మహోత్సల 

సుగంధి 

తే. యట్లుమిము |బోది లాలించి యరయుచున్న 

మన శకుంతల తనదు కుమారు తోడ 

న త్తవారింటి కేగెడు నాదరమున 

నొజ్ఞ యీదగు వనభూరువాంబులార 3.106 

అను పద్యమునందును 

ణీ, “శు శూషస్వగురూన్” ఆను శ్లోక మునకు 

మ. గురు శుశూషలు నేయుమీ నవతులం గూర్మిన్వ్ లోకింపుమీ 

పరివారమ్ముల |బోవుమీ సిరుల గర్వస్ఫూర్తి గైకోకు మీ 

పురుషుం దూరకుమీ, సతుల్ నడచు నేర్పుల్ నీకు సూచించితిన్ 
దరుణీలోకమకల్లి ! చేకౌనవె మా తల్లీ! మదీయోక్తులన్ 8-109 

అను పద్యము సందును అనునరణము గోచరించుచున్నది. 

ఈ కావ్యము. నందలి శైలి [పబంధోచితమై అలంకార బంధురముగ 

నున్నది. ఇందు కవి కొవించిన కల్పనలు కావ్యమునకు రమ్యతను సాధించు 

చున్నవి, నాయకుని అయోగ విప్రలంభమును కూడ కవి విపులముగ వర్ణించి 

అప్పుడతడు పొందిన ఏకారములను వివరించి యున్నాడు. 

భర తాభ్యుదయము క 

ఇది నాల్గాశ్వాసముల ప్రౌఢ (పబంధము, వతద్ధ9ంథక ర్త శ్రీ మాడ 

భూష్ వేంకటాచార్యుల వారు. (గ్రంథ రచనా కాలము (క్రీశ, 1890, ఇది 
ఆనాటి మద్రాసు హైకోర్టు వకీలు శ్రీ రాయబహాదూర్ పనప్పాకం అనంతా 

చార్యులవారి (పేరణముచే రచింపబడినది. కవి గారికిని తమకునుగల సఖ్య 
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మును వురస్కరించుకౌని అనంతాచార్కుల వారు వేంకటాచార్యుల వారిని మహా 
భారతమునకు మూలమగునట్టి భరత నృషాలు చరితముమ భరతాభ్యుదయమను 
నామముతో కావ్యముగా రచింపుమని అభ్యర్థించిరి, కవి హర్షించి ఈ కావ్యము 

రచించెను 

శ్రీ వేంకటాచార్యుల వారు, నూజిఏడు వా స్థవులు. శాస్త్ర చతుష్క 

(పసంగ |కియాదక్షులు. శతలేఖినీ సద్య సంధాన సమర్థులు. ఆంధ్ర గీర్వాణ 

కావ్య (గథనాభిజ్ఞులు. లలిత సంగీత కళారసజ్ఞులు, [1-18] వీరి తండి శ్రీ 
సరసింహచార్యుల వారు. శ్రీ విద్వన్నర సింహాచార్యతనూభవ తత్కపా 
(పాప్త చతుర్విధ కవితా సామ్మగీ సమ్మగ వై దుషీ విశేష ప్రదర్శన మహాస్థాన 
సంస్థానాధిప పద త్త విధద్యానభిశవ పండిత రాయాది బిరుదాంక నిరంకుక చర్య 
వేంకటాచార్య పణీతంబై న అని ఆక్వాసా ౦తగద్యలలో పేర్కొనబడినది. శ్రీ 

మాడభూషి వేంకటాచార్యుల వారు కాళ్యపగోశతులు, వీరిది వైష్ణవ సంపదా 

యము. ఈ (గ్రంథము భక్తలోక పాంకుడైన పార్థసారధి కంకితము, [గ్రంథా 
రంభము కూడ పార్థసారధి స్తుకితోడ నే ఆరంభమగుచున్నది. 

ఈ కావ్యము నందలి కథ మహాభారతము నందలి శాకుంతలోపాఖ్యా 

నము ననుసరించుచున్నది. తృతీయాశ్వాపమున కాళిదాసుని నాటక [పథమాంక 

కథయు ఆందలి భావానుసరణమును కొంత కన్చట్టును. ఈ కొవ్యమున కాళిదాస 

నాటకములోని [పియంవదా వై భానసులు కలరు. ఈ కవి కావ్యమాన కొన్ని 

నూత్నకల్పనములను గావించి (ప్రబంధాను గుణములగు వర్ణనములను (పవేశ 

పెట్టెను, ఆశ్వానాంత గడ్యలలో నిది *శృంగార మహా పబంధము' అని పేర్కొ 

నబడినది, 

శకుంతలా దుష్యంతులు తమ (పథమ నందర్శనమునక పూర్వమే 
నారద మహర్షి వలన పరస్పర రూపగుణాదులను గూర్చి విని ఒండొరులపై 
అనురాగమును కలిగిన వారగుట, ఇట్టి ఆనురాగముచే శకుంతల విరహిణి 

యగుట కవి కావించిన కల్పనములలో ముఖ్యముగా పేల్కానదగినవి. కపి ఈ 

కావ్య ద్వితీయాళ్యాసమున శకుంతల అయోగ విపలంభమును [ప్రబంధోచికము 

గను, విపులముగను వర్ణించెను, శకుంతలను, పుకుని చేరడీసిన పిదప కొంతి 

కాలమునకు భరతుడు యౌవరాజ్య పదవీ నిర్వహణమునకు సమర్గుడైనంత 
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దుష్యంతుడు కుమారునికి వివాహము చేయ నిశ్చయించి తన తలపును మం(తు 

లతో చెప్పుట, అంత మం|కులు దుష్యంతునితో కేకయ రాజప్ప త్రియగు సునంద 
భర కునకు తగిన వధువని తెలుపుట, దుష్యంతుడు కేకయ రాజునకు రాయబార 
మంపుట, కేకయ రాజు అంగీకారము, సునందా భరతుల పరిణయము, కవి 

సందర్భానుగుణముగా కావించిన కల్పనలు, కవి శకుంతల జన్మవృతాంతమును 

రాజునకు [పియంవదచే చెప్పించేను, 

దుష్యంతుడు వేట కేగి అట హరిణమును గాంచి దానిని తఠుముదుబోయి 
శరసంధానము చేయునంతలో వై కానసు డేతెంచి దుష్యంతునిచే బాజోప సంహో 

రము చేయించుట, దుష్యంతునికి చ|కవర్తి యగు నౌక సుళుం డుదృవింప 

గలడని ఆతనిని దీనించుట, కణ్వుడు సోమతీర్థమున కేగెననియ తపోవనము 
నందతిథి సత్కారమునతే శకుంతలను నియమించెననియు తెలిపి, దుష్యంతుని 

ఆశ్రమమున కాహ్వానించుట మున్నగు కథాంశములు నాటకమునుండి [గ్రహింప 

బడినవి, 

ఈ కాన్యము నందెడనెడ కాళ్దానుని నాటక కోక భావానుససరణముకూడ 

కనవచ్చును, అందు క్రీ [కింది పద్యము లుదాహరణములు. 

ఉ. కాంచితె సూత యీ మృగము గంఠము [దిప్పి రథంబు సా రెకుం' 

గాంచుచు బోవుచు న్విశిఖభాత భయంబున బూర్య కాయము 

న్వంచి సగంబు మేసిన తృణంబు (శమంబున నేల రాలగా 

నించుక యుర్వి జాలదివి నేగెడు నందక గంతులే ముచున్ 8.15 

[(గ్రీవాభంగాభీరాిమం ముహురనుపతతి టు] 

ది. తే, పిన్న వస్తువు తుటిలోన బెద్దదిగను 

దోచు వ్యకంబు దిన్న నైతోచునట్లు 

నికట దూరంబు లనిరూపణీయములగు. 

రథరయంబు కతమున సారధి వతంస వి 1 

[యదాలో కే సూక్ష్మం |వజతి సహసాతద్విపులకాం +.,] 

లీ, ఉం. అంతట గొంతు నాశయము నారసి సూతుడు రశ్శిజాల మొ 

క్కింత సడల్పసాగి చెవులింపుగ నిక్క ఖురోత్సధూశళిక 



శ్ 8 

త్యంత మలంఘసీ యములు నె మాగడేగ 

శాంతగతిన్ హరుల్పజవ సామియు విస్మ యమొంది సూతుతోన్ 

[ము _క్తేమ రక్మిమ నిరాయత పూర్యకాయాః 322] 

ఈ కావ్యము నందలి శైలి పౌఢము కవి తన ఆంధగీర్వాణ భాషా 

పాండిత్యమును కావ్యమునందంళట (ప్రజటించుకొనెను. ఇందు వివిధ చ్చందము 
లుపయోగింపబడుటతోపాటు లాలిపాట, జోలపాట మున్నగునవి కూడ 

చొప్పింపబడినవి. కవి ప్రబంధ కవిత్యమునందు తనకు గల నేర్పును పెక్కు 
చోట్ల | సదర్శించెను. సర్వాస్ట్యకందము; అచల జిపహోన్స క్రి గీతము, దుష్కర 

(పాసక దము, రుగ్మ వతీసృ త్తము, పనమయూర వృత్తము, సుగంధి నృత్రము, 

పుష్కమాలికా బంధసీసము మున్నగు విశేషచ్చందములు, కంద గర్భిత చంపక 

ల పుష్పగచ్చ బంధ విద్యాన్మా లాగ ర్భమణిగణ నికరము, మత్తేభ మణి 

1ణ నికర వృ త్తద్వయ సీసము మున్నగు వృత్తముల వపయోగము కవి వైదు 

మును సూచించును, ఇందు నారద మహర్షి దుష్యంతుని సభకు విచ్చేసిన 
సందర్భమునను కొన్ని ఆళ్వాసాంత పద్యములందును. అశరీరవాణి శకుంతలా 

పాతి వత్యమును సభ యందు వెల్లడించి నప్పుడును సంస్కృృతభాష ప్రయుక్త 

మెనది. 

గ్ర క్త 
2A 

శృంగార మహా పబంధము అని పేరొ,నబడీన ఈ కావ్యమువ శృంగార 

రసవిస్ఫూ రి కన్పట్టను. ఆయోగ శృంగారమంతయు నాయికా సరముగనే 

గర్వహీంపబడినడి. ఇక |పబంధానుగుణముగ (పవేళ పెట్టబడిన వర్ణనములలో 

స్వాభావికత లోపిచినది, కథయందు వై శానసుడు రాజుతో కణ్బుడు సోమ 

తీర్థమున కేగినాడనియు, శకుంతం రాజుతో మహర్షి సమిదాహరణార్థము కాన 

కేగినాడని ము చెప్పుట పరస్పర విరుద్ధముగా కన్పట్టును, శకుంతల రాజుసభలో 

గావించిన హరిస్తుతి క వయొక్క వైష్ణవ భ క్షితతృ్పరతను సూచించును. 

పిండి పోలు లక్మణకపవ్వి వెద్దాడ నాగయామాత్యుడు, రేవణూరి వేంకటా 

ర్యుడు కూడ శాకుంళల కథను శకుంతలా పరిణయమను పేర కావ్యములుగా 

రచించి యుండిరి. కాని ఎందటెన్ని [వాసినను కానంతల కథకు పినవీరన 
కల్పించిన రామణీయకము మజథెవ్వరును కల్లింపలేదనుట అతిశయో కి కాదు. 

(40) 
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ఉపయు క (గంథ నిర్లేశను : 
ద © 

A. B Keith, Sanskrit Drama. Page 143. కే 

త, ఆంధ విజ్ఞాన సర్వస్వము, పుట 624, గడియారము రామకృష్షశళర్మ. 

లి. మల్లాది నూర్యనారాయణకానస్రి, సంస్కృత వాజ్మయ చరిత, వుట 872, 

4 M. R. Kale, Abhignana Sakunthala of Kalidasa, introduc- 
tion, P. 10. 

5. -—dం— 

6. కొమజాజు లక్ష్మణరావు, విజ్ఞాన క నర్వన్యము, సం శీ, పుట 1248. 

7. వేదం “వేంకటరాయకాన్రి, ఆం(ధ నాహిత్య దర్పణము, పుట 184, 

రి. ఆంధ విజ్ఞాన సర్వస్వము, సం, 8, కొమజ్ఞాజు లక్ష్మణరావు పుట 
"1౫4, 

రి చాగంటి శేషయ్య, ఆం|ధకవి తరంగిణి, సం, 6, పుట 47. 

10, 'పేకుమళ్ళ అచ్యుతరావు, విజయనగర సా(మాజ్యము నందలి ఆం.ధ 

వాజ్మయ చరితము సంపుటి 1, పుట :68ి 

11, 1-20. 

12. ఆశ్వాసాంత గద్య. 

18. 1-21, 

14, అవతార దర్నణమునకు నవరస దర్పణము ఆని పాఠాంతరము కలదు, 

15. చాగంటి శేషయ్య, ఆం(ధకవి తరంగిణి, సంపుటి 6, 
16. శృం. శా, 1-5, 

17. నాయని కృష్ణకుమారి, శృం. శా, వీఠిక, పుట 24. 

18. పి. పినవీరభ[ద కవి, సారస్వత వ్యాసములు, టేకుమళ్ళ, పుట 161. 

19. ఆ. విశ్వనాధ సత్యనారాయణ, విజ్ఞాన సర్వస్వము, కాళిదాసు పుట 
626, సంపుట్ 6. 

50. డా. యస్, వి, జోగరావు, శారదామంజీరము, పుట 159. 

21. టేకుమళ్ళ అచ్యుతరావు, పిల్ల లమళ్టి ప సారస్వత వ్యాస 
ములు, పుట 185, 166. 

జీల, శాకుంతల కావ్యావతారికలో వెన్న యామాత్యుడు పినవీరన కవితా 
(ప్రాళ_స్త్యము నుగ్గడించుచు చెప్పిన కొన్ని పద్యములలో “ఆరంభము 
నందున్న నన్నపార్యుని (పబంధ _పొఢ వాసనా నంపత్తి సొంపు 
పుట్టింప నేర్చు అమదానిలో శ్రీనాధ [ప్రశంస కలదు. ఈ పద్యము 



లీ, 

శర, 

లక్ 

(పకీ ప్రమని కొందజు విమర్శకుల యభిప్రాయ పడుచున్నారు. వారిట్టను 

టకు ఈ పద్యమునందు ఎగుడు దిగుడు కనవచ్చు చున్నదనియు, అర్థ 

స్ఫూర్తి స్పష్టముగా లేదనియు, ఈ పద్యమును తీసివేసి కృతిభర్త పిన 
వీరనను కావ్యము రచింపుమని అడిగిన ఘట్టము చదివినచో ఆన్వయము 
చెడకుండుటయే కాక అతికీనట్లుండుననియు కారణములను తెల్పిరి, 
డా. నాయని కృష్ణకుమారి పీఠిక పుట 0, జ! 

నాయని కృ ప్టకుమారి, ళం కా, పీఠిక పుట 19, 

గుంటూరు Ee ఇందళర్మ, సాహిత గకొముది, పుట 56, 85? న్యాసము - 

రెండవ కవ్మితయము. 
తే. భారత పోక కథ మూలకారణమగ 

గాళిదానుని నాటక |[కమము కొంత 

తావకో క్రికి నభినవ శ్రీవహింప 

గూరిక్టి గృతి చేయు నాకు కాకుంతలింబు 1227 

డా. యస్, వి, జోగారావు, ళారదాపీఠము కొరదా మంజీరమ్మా, 

పుట 17!. 

విద్వాన్ బొమ్మకంటి (శ్రీనివాసాచార్యులు, శృ,కా, వాచవ్వి పుట 29, 

డా. జీ, విసు సు బహ్మణ్యము, పిల్లల మజ్జి వినపీరభ్యదుడు పీఠిక పుట 

87. 

పేకమళ్ళ అచ్యుతరావు, సారస్వత వ్వానములు - పిలలమతీ పినవీక 
వ య. . 167. ష్ట్ర 
డా. బి. వి సృుబహ్మణ్యము, ప De 3S 107; | 

కావ్యాలంకార నం్మగహము, వివరణ కర్త, సన్ని ధానము సూర్యనారా 

యజశాన్త్రీ పుట 84. 

డా. జివి, సుబ్రహ్మణ్యం, పిల్ల లమజ్జి పినపీరభ(ద్రుడ్కు పుట 118. 

గుంటూరు శేషే=[దశర్మ, సాహిత్య కౌముది, రెండవ కవిత్రయము? 
పుట 56. 

టేకుమళ్ళ అచ్యుతరావు, పిల్ప లమజ్జి వినవీరభ ద్రకవి, శృంగార శాకుం 

తలము, సారస్వత వ్యాసములు, సంపుటి ఓ, పుట 160, 

డా బి.పి, సుబహ్మణ్యము, పిల్ల లమళ్టి వీన వీఠభదుడు, పుట 149. 

155. 

గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ, సాహిత్య కౌముది? 



4. పబోధ చందోదయము 
లో నా. 

[ సంస్య్యృత మూలము -- కృ ష్టమ్మిశుని 

(ప్రబోధ 'చందోదయము ] 

[వబోధ చం, దోదయము, చింతామణి ముదాక్షరశాల 1800, 
Prabodha chandrodaya - Rama chandra Misra, Prakasa 
sanskrit Hindi commentaries, Chowkamba — 1968. 

Prabodha chandrodayam, with Chandrika, prakashakhya 
vyakhyas - 1924, Nirnaya Sagar Press. 

Prabodha chandrodaya, Dr. Sita Krishna Nambiar, 

Motilal Banarsidasa - 1971. 

ఆంధ విజ్ఞాన సర్వస్వము. మతములు - దర్శనములు, సంపుటి 7, 

Know thyself - C.E. Mudi Raj, Aurora Printers - 1969. 

వడ్డాది సుబ్బారాయుడు, (స, చం ఆంyధీకరణము. 

గట్టి ల&్మీ నరసింహశాస్త్రి, ప. చం. ఆం|ధ్రీకరణము, 

P. V. Parabrahma Sastri - అద్వైత కావ్యములు, Thesis. 

Indian Philosophy -- బులుసు వేంక టేశ ;ర్లు+ 

ఆరు[చ -- సమగాం|ధ సాహిత్యం, సంపుటి 6, 1985. 

ఆం ధకవి తరంగిణి - చాగంటి శేషయ్య, సంపుటి 6. 

ఆంధ విజ్ఞాన సర్వస్వము, సంపుటి 2, కొమజ్ఞాజు వేంకట లక్ష్మణరావు. 

సంస్కృతకవి = రౌలొదులు ; 

(ప్రబోధ చందోదయమను అద్వైత వేదొంతార్థ బోధకమగు నాటకమును 

రచించినవాడు కృష్ణమి కుడు, ఈతడు [బ్రహ్మే త్త, యోగిస'త్తముడు, మిథిలా 
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నగరవాసి. ఇతడు హంసాడై పత మతమునకు చెందినవాడు. ఇతనికి పలువురు 

శిమ్యలుండిరి.! ఈతని శిష్యులలో నొకడు వేదాంతార్డ వఠన పరాజ్యాఖుడును, 

నాటకాడి కావ్యాభ్యసనాభిలాషియున్తై యుండెసెట. వానికి రుచికమగు విధమున 

జ్ఞానోపదేశము గావించుటక్రై కృష్ణమి_శుడీ నాటకమును రచించెనందురు. 

“రాజైన కీర్తివర్మకు కృష్తమి శు డెన్నివిధముల నద్వ్వైత మతము 
బోధించినను ఆతని మడికెక్క_లేదు. అప్పుడు కామ కోధాదులగు దుర్గుణము లను, 

మతి వివేకాదులగు సద్దుణములను ప్మాతలను చేసి జ్ఞానాజ్ఞానములకు యుద్ధము 

కల్పించి శాటకముగా రచించి దానిసి పదర్శి-పజేసి కీర్రివర్మ కదైైతముశం 

దభిరుచి కల్షించె” నని కొందణు చెప్పుచున్నారు. 

కృష్ణ మి(శుని కాలము నెలుంగుటకు, ఆతని నాటకము నందలి (పస్తావన 

ఆధార భూతమగు మన్నది. గోపాలుడనువాని ఆవతిచే ఈ నాటకము కీ ర్రివర్మ 

మహారాజ సమ్ముఖమున పయోగి ంపబజడినల్లీ పస్తావనన తెల్పుచున్నది గోపా 
లుడు కీర్తివర్మికడ 'సెర్యాధ్యకుడై యుండునని విమర్శకుల అభి పాయము, 
ఈతడు అద్వితీయ విక్రముడై శ్మ్యతుపక్షము నోడించి కిర్తివర్మ కఖండ 
యశస్సు సమకూర్చెను. చేదిరాజగు కద్దుడు నిర్జింపబడిన కుభసందర్భమున 

ఈ నాటకము |పయు క్ర్షమైనది. కీ ర్హివర్మ మహారాజు చరిత [వసిద్దుడు. ఆతని 

గూర్చి, ఆతడోడించిన కర్టుని గూర్చియు లభించు శాననాధారములను బట్టి క 

కృష్ణమి శుడు క్రీ.శ. 1033 _ 1098 నడుమ నుండిన వాడని నిశ్చయింప 
వచ్చును. 

నాటక కథ : 

[పధమాంకము - ఈశ్యరునకు మాయా సంగమము వలన మనన్సనెడు 
కుమారు డుదృవిందెను. ఇతడు నిఖిలలోక కర. ఈతనికి పవృరతి, నివృత్తి 

యను నిరువురు భార్యలు గలరు. వారిలో _పవృం_త్తి వలన మహామోహ (పధాన 

మగు నొక కులమును, నివృ త్రివలన వివేక పధానమగు నొక కులమును కలి 

గెను. మనస్సు మోహాదులఎడ అధికానురాగము కలిగి వర్శించుటచే వారు 
విజృంభించి వివేకాదుల నోడించి తామే సక్యజగము నా(్రమించి3. వివేకుడు 

అజ్ఞాతవాసము గడుపుము శతు వినాశ మొనరింప దగిన. సమయమునకై నిరీ 
శ్నించుదుండెను. 
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వివేకునకు ఉపసిషత్కాంత వలన విద్యయను కన్య,|[పబోధోదయుడను 

సోదరునితో కలసి పుట్టి, తల్లి దండులాదిగా గల సర్వ వంశమును నళింవ జేయ 

గలదని | పజాపతి వాక్కు. వివేకున కుపనిషత్సంగమము ఘటింప జేయుటకై 
శమదమాదులు [పయత్నించిరి. వారి (ప్రయత్నములను మోహుడు విఘటింప 

నెంచెను, 

ఆ 
రు 

కు 

మనను అహంకారానువ ర్తియై వంశక రయగు ఈళ్వరుని ఛేదింపరాని 

పాశములతో బంధించెను. మోహాదులా బంధమును దృఢ మొనరించిరి. ఈశ్వరు 
డిట్టి దయనీయమగు నవస్థకలోనగుటకు మాయయే కారణము. ఆమె కపట 

వర్తినియై విషయరస విమఖుడిగు పురుషుని స్థానమున తన కుమారుడగు మన 

సును _పతిష్టింప దలచినది మనసు కూడ తల్లి యభిపా మము నెతీంగి, నవ 

ద్వారములుగల పురము నొకదానిని నిర్మించి పెక్కు రూపముల తానందు 

వసించి తానే ఈశ్వరుడై నట్టు ప్రవ ర్హింవసాగెకు. 

వివేకుడు తమ వంశక ర్తకు కలిగిన దురవస్థకెంతయో చింతించి (ప్రబో 
ధోదయముచే శ్మతుపక్షమును నశింపజేసి, పురుషుని కాపాడుటక్షై బద్ధకంకణు 
డాయెను. అతడు తన భార్యయగు మతిని, స్వల్పకాలము విషయేచ్చ్భాదూర 

వర్తినియై మెలగ వలసినదని టోధించి, తాను ఉపనిష ద్దేవితో గూడుటకు ఆమె 

అనుమతి వడసెను. తరువాత శాంత్యాదుంను బిలిచి ఉపనిషద్దేవిని తోడ్కొని 

రండని యాదేశించెను,. 

ద్వితీయాంకము క 

(పబోధోదయము నాశీంచి, ,ప్రార్దనాదికములు జరుపుటకు శమదమాదులు 
పుణ్యతీర్థముల వెంట జనిరి. వారి యత్నములకు విఘ్నములు గావించి, వర్ణా 

శ్రమ ధర్మముల నన్నింటిని భంగ మునరృృవలసినదిగా, మోహుడు తన పాతు 

డగు దంభుని పరమ పవిత్ర క్షేతమగు కాశికి పంపెను. దంభుడట కేగి వాస 

మొనర్చుచు తన (పభావమునకు వశీభూతమైన యా నగరమును గాంచి సంత 

సించెను. దక్షిణ రాఢోదేశము నుండి అట కేతించిన ఆహంకారుడు, దంభుని 

గలసెను. మహామోహునకు వివేకుని వలన రాబోవు నుషదవమును నివారింప 

తాను కాళి కేతెంచినట్లు అహంకారుడు దంభునకు దెలిపెను. మోహుడు వివేకుని 

జయించి, ఇం దలోక మందుండి, నీ, మటునాడో కాశి కేతేరగలడని చెప్పెను. 
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కాక్లీనగరను విశ్వేశ్వరుని నిలయము, ఆ నగరనునందలి మూఢులకై నను 
ఈశ్వరు డంతమున తారకోవదేశమును గావించుము, కాన మోహుని కట జయ 

మళ క్యమని అవాంకారుడు చెప్పగా, కొమ్మకో ఛాదులు ఆతనికి జయముగూర్చ 

సమరులని దంభుడు పలికెను. 

మోహుడు కాశీనగరమున కేతెంచి ఆస్తికులు మూఢులగు జనులను 

తమ యుక్తులచే నాకట్టు కొనుచున్నార) వారిని నిరసించి పత్యక్షమే (పమాణ 
మనెను. ఆతడు కర్ణసుభగము లై వ్నవచ్చెడు చార్వాకుని సూక్తులు విని సంత్ 

సించెను. అంత చార్యాకుడు ఆతని కడ కేతెంచి “మోహుని భృత్యుడగు "లి 

(పభావమున ఉ తరాపథము నందలి వారు వేదముల నామమును సైశము మజ 

చిరి. ఇతర స్టలముల వేదస్మరణము పొట్టకూటికి మాత్రమే యుపయోగపడునది 

కాని కాంత్యాదులకు దోహదకారి కాజాలదు. కనుక విద్యా (పబోధ చందుల 

ఉదయము కల్ట యన తెల్చెను. మోహు డానందించెను. కాని చార్వాకుడు తెలి 

పిన విష్ణుభ క్రియను యోగిని మాహాత్మరము మోహుని కలవరపటిచెను. పగతు 

రల్పులయ్యును, వారి నుపేకింప దగదని ఎంచి అతడు తన హితులగు కామ 

(కోధాదులను బిలిచి, విష్ణుభ క్రిని వధింపుడని ఆజ్ఞాపించెను. 

పురుషో త్రమ దేవాలయపంచుండి మదమానులు మోహునికొక జాబు 

[వాసి యంపిరి. “తల్లియు, కూతురునై న కాంతి శ్రద్ధలు, వివేకునికి ఉపనిషద్దే ఏతో 

సాంగత్య మొదవింప ఆమె కడకు దౌత్యము చేయనేగిరి. ధర్ముడు వై రాగ్యాదు 

లతో గలసెను. అనునది అందలి సారాంశము. ఆ లేఖ చూచి మోహుడు 
మిక్కిలి కోపించి ధర్ము నణంచుటకై, కాముని, శాంతిని గొట్టుటకె (క్రోధ 
లోభులను నియోగించెను. |క్రోధలోభులు తమ భార్యలగు హింసా తృష్ణలతో 

గలసి మోహునికి కార్య సాఫల్యము నవలీఅగ గూర్తుమనిరి. శాంతి (శద్ధయం 

దపారమగు పేమ గలది. కావున (శ్రద్ధను చెజపట్టినచో మాతృవియోగమునకు 

తాళజాలక కాంతి చచ్చునని తలంచి మోహుడు శ్రద్ధను చెజపట్ట నూహీంచెను. 

అందుకతడు మిథ్యాదృష్టియను విలాసినియే సమర్థురాలని ఆలోచన చేసి మిథ్యా 
దృష్టిని తన యొద్దకు తోడ్కొని రమ్మని వ్మిభమావతి నంపెను. పిదప తనకడ 
కేతించిన మిథ్యాదృష్టిని లాలించి, (శ్రద్ధను బట్టి పాషండుల కప్పగంప వలసి 

నదిగా నాదేశించెను, 
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మిథ్యాదృష్టి మోహుని ఆదేశానువరర్తినియై, శ్రద్ధను వళపలుచుకొని 
దానిని పాషండుల కొప్పగించెను. కొంకి తలి వియోగముశ కోర్యుక విలపింప 

సాగెను. ఆమెను సఖి నుగు కరుణ ఓదార్చుచు, (శ్రద్ధను వెదకుటకు రమ్మనెను, 

వారిరువురును పుణ్యతీర్ణ ముల యందును యజ్యల గృహములందును, నాలా|క్రమ 

ములలోను (శద్ధ జాడ కనుగొనజాలక తుదకు పాషండ గృహములలో వెదక 
సిశ్చుయించిఠి. వారికి మార్గమున దిగంబర సిద్ధాంతి ఎదురాయెను. వారతడు 

మహా మోహుని భృత్యుడని ఎఆీంగిరి. వానివలన శద్ధావాలర్త ఏమైన తెలియ 

గలదని, చాటుననుండి వాని ఆభాపములను వినిరి. ఆతడు తనయొద్ద గల 

తామసీ శద్ధ 'నూహాంచి [శ్రద్దాయని పిలిచి, ఆమెను సదా (శావక సంఘము 

నావహించి యుండవలయునని నియోగించెను,ఆ శద్ధ తన తల్ల్టికాదని కాంతి ఎణిం 

గెను. పిడప వారు బౌద్ధుని యొద్దగూడ తామసీ శద్ధయే యున్నదని ఎతింగిర్తి. 
జైన, బౌద్ధ సిద్ధాంతులు తమతమ మతముల |పాళ నము నుగ్గడించు కొనుచు 
వాదోపవాదములు జరుపుచుండ, వారికడకు సోమసిద్ధాంతి యొక డేతెంచెను. 

వానియొద్ద రాజస (శ్రద్ద గలదు. దాని ఆలింగనమున, జైన్క బౌద్ద సిద్ధాంతులు 
మైమజచిరి. కాపాలికుడు వారిచే సురాపానము చేయించెను. కాపాలికుని మహి 
త్మక్ణమునకు (బమసిన వారిరువురును అతనిని తమ గురువుగ నెన్ను కొనిరి. 
పిదప వారు మూవురును తామేక కార్యార్ల్యలైన మోహుని భృత్యులనీ యెజింగిరి. 

మోహుని ఆదేశానుసారము స_త్త్యతినూజ యగు శ్రద్ధ నపహరించుటకు తగు 

నుపాయము నన్వేషించుచు, ఆ శద్ధ విష్ణుభక్తి సహితయై మహాత్ముల హృద 
యములందున్నదని (గపించిరి. కాము నెడబాసిన ధర్ముడు కూడ అటనే 
యుండుట ఎజిగి వారు ధర్ముని, (శ్రద్దనుబట్టి తెచ్చుటకు మహో భై రవిని నియో 

గింప నెందిరి. ఈ విషయమును విష్ణుభక్తి కెశింగిలప శాంతీ కరుణలు ఆమె 

కడ కేగిరి. 

చతుర్థాంక ము : 

[కూర సత్వయగు మహా భైరవి డేగవలె మీది శకగిరిి ధర్ముని ఒక 
చేతను, |శద్ధ నింకొక చేతనుబట్టి ఆకాశ మార్గమున కెగసెను. ఆమెకు విష్ణు 
భ_క్తి అడ్డు నిలువగా, ఆమె ఢాక కోర్వక భైరవి శ్రద్ధాధర్ములను విడిచి నేల 
కొజగెను. మోహుని కుతం్యతము నెణింగిన విష్ణుభక్తి అతనిపై మిక్కిలి 
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కోపించి, |పబోధోదరుముశకై తీవమగు కృషి చేయవలసినదిగా, వివేకునకు 
(శ్రద్ధా ద్వారమున నొక సందేశము నంపెన.. వివేకుడు కామ కోధాదులను జయిం 

చిన వైరాగ్యు డుదయించుననియు, తగిన సమయము చూచి యమ నియమాదు 

లను గూడి విష్ణుభక్తి వివేకునికి సహకరింప గలదనియు, బుతంభరాదులు 

సయితము కాంత్యాదుల (పయత్నముచే ఉప"షత్తును చేరిన వివేశుని యందు 

పబోధోదయమను క లిగింప యత్నింతురనియు నందలి సారాంశము, 

తాను దలంచిన కార్యమునకు దెవ సాహాయ్యము లభించినందులకు వివే 

కుడు సంతసించెను. ఆతడు మోహుని దుశ్ళేష్టితములకు వగచెను. ఆతడు 

కాము నణంచుటకు వస్తువిచారుని, [కోధుని నిర్జించుటకు క్షమను, లోభు నెదిరిం 

చుటకు సంతోషమని నియమించి, శతు పక్షమును మార్కొనుటకు తగిన సైన్య 
మును నమాయ త్తము గావించెను. ఒక శుభముహూ ర్రమున నతడు తేరెక్కి_ 

రణమునశకై చండ తీర్ధమునుండి కనురెప్పపాటులో వారణాసి చేరెను. అతడు 
తమ రాకవలన కామాదులు కలవరవడుట యెజింగెను, పిదప అచటి ఆదికేశ 

వాలయమును (బవేశించి అందున్న స్వామిని సుతించి ఆ గుడి గర్భమండప 

మున తన సేనతో విడిసెను. 

పంచమాంకము : 

వివేక మోహుల సం గామముకు చూడజాలని విష్ణుభక్తి ఆ సమయమున 

సాల|గామ త్రీర్థమున వసింప నేగుచు, సంగామ వార్తలను తనకు వినిపింప 
వలసినదిగా శోద్ధ నాదేశించెను. వివేకునికి విజయము సిద్ధించిన వినుట (శ్రద్ధ 

విష్ణుభ_క్తి కడశేగి వివేక మోహాదుల యుద్ధమును గూర్చి యిట్లు చెప్పెను, 

“ఉభయ పకములును పొలికలన నిలిచినవుడు, ఏవేకుడ్కు మోహాని 

తత్పరివారముతో గూడ కాశీ పట్టణము వీడిపోవలసినదని నై యాయికునిచే 
రాయబారము పంపెను. మోహుడు కోపించి పాషండాగమములను వివేకుని.పై 

కంపెను. అంత సరన్వతి వేద పృరాణేతిహాస్క శైవ, వైష్ణవ సౌరాగమములను 
గూడి వివేకుని కడ నిలిచెను. సరస్వతి ఎదుట మీమాంస సాంఖ్య న్యాయ కణా 

దులతో (ప్రత్యక మైనది, పిదప నిరుపక్షములకును హోరాహోరిగ పోరాటము 

జరిగెను. సదాగమముల ధాటి కాగజాలక పాషండాగమములు మచ్చ దేశముల 

41) 



తీ22 

నాశ్రయించెను. మీమాంస నాస్తిక తర్కాదుల నణచెను. కామ [కోధ లోభా 

దులు పతిపక్షము వారిచే నివుతులై రి. మోహు డెటకో పాటీపోయెను”. [శ్రద్ద 
చెప్పిన విషయములు విని, ఇంకను శతు శేషము మిగిలి యున్నందుకు విష్ణుభ క్రి 
చింతించెను. 

మనసు పృ్మతళోక మగ్నుడై మిగుల దుఃఖించుచున్నాడని శద్ధవలన 
వినిన విష్ణుభక్తి, ఆతనియందు వైరాగ్య ముదలుంప జేయ వేదాంత సరస్వతి 

నంపెను. మనను తన భార్యయగు |పవ్పత్తి కూడ మరణించుట యొజింగి 

మిగుల చింతాభర మున పొక్కుచు, ఆగ్నియందు బడుట కై నిశ్చయించుకొనెను. 

అతని దజిజేరిన సరస్వతి, అతని మనము తేజుకొనున ట్లుపదేశము గావించెను, 

ఆమె అతనికి మోహమే సర్వానర్థ కారణమనియు, చింతనమే మోహ శాడ్య 

మును నివారించు పరమొషధ మనియు తెలిపి [బహ్మానంద సొ ననములను వివ 

రించెను, ఆమె వాక్యములతో మనసు నిర్మలత్వము నొందెను అంత వైరాగ్యు 

డేతెంచును. కుమారుని బహుకాలమునకు గని మనను సంతసమందేను. వైరాగ్యు 

డాతనికి సంసార (భాంతి వివరించి ఇతని మోహమును ఛేదించెను. 

సరస్వతి మనసుతో, ఆతడు గృహస్థాశ్రమమును వీడరాదని యు, 

నివృత్తి గృహిణిగను, ఉపనిషత్సహితుడగు వివేకడు యువరాజుగను ఉండగా 

యమనియమాదులగు అమాత్యు లతని సేవింప, విష్ణుభ_క్టిచే పంపబడిన మైతతి 
మున్నగు నలుగురు తోబుట్టువులకు కనుల పండువుగా రాజ్యము చేయవలె 

ననియు, ఆతడట్లు స్వాస్థ్యము నొందిన క్షేతజుడును |పకృతిని పొందుననియు 
య శ్రతి ల వ 

చెప్పెను, 

షష్టాంకము న 

మనః _పశమనము నొంది, పంచక్రేశములను తరించిన పురుషుడు తత్త్వ 
విబోధ మహోదయమును గోరెను. ఆతడు వివేక సంగమము నాశించెను. పురు 
మని అభ్యుదయము కడనుంచి వివేకుడు, తా నుపనిషత్సహితముగ ఆతనిని జేర 
నెంచెను. ఇక పురుషుడు మాయ అనర్ధ్ కారణమని ఎఆింగి దానిని మూలము 

ట్టుగ దునుమాడ నెంచెను. అతడు నిష్కామములగు సుకృత కర్మముల నవ 
లంబించెను. అతడు నిత్యానిత్య చింతయను సతితో, వైరాగ్యుని స్నేహముతో, 

యమాదులగు ఆ_ప్తమ్మితగణముతో శమ (పాయ లుత్తమ సహాయలై యుండగా, 
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మై[తి మున్నగు చెలుల సేవలతో, మోక్షేచ్చ సహచరి కాగా, సుఖమున నుండెను, 
స్వామి యొక్క (పత్యక్ప్రవణత్వమును చూచి ధర్ముడు తాను కృతార్థుడనైతి 

నని తలపో సెను, 

ఇక యుద్ధమున పలాయితుడై న మోహుడు జ్రీవపురుషు డుపనర్గ సక్త్తు 
డైనచో, వివేకుడు ఉపనిషచ్చింతనమును బాయుసని తలంచి, మధుమతి యను 

విద్యతో కూడ నుపసర్గములను పురుషుని యొద్ద కంపెను. వాని బారినుండి జీవుని 

ఆతని సమీపవ రిని యగు తర్కుడు రక్షించెను. జీవుడు విష్ణుభ్ మాహాత్మ 

మున తాను సర్వవిధముల కృతకృత్యుడ నై తినని తలంచెను. వివేకుడు తన 
ప్ముతుడయ్యును ఆవిద్యామయుడైన తన్ను మేల్కొలుపుటచే ఆతడు తనకుగురు 

సమాను డయ్యెనని పలికెను, 

వివేకుడు తన్నింత కాలమెడ బాసినందులకు ఉపనిషత్కాంత ఆతనిపై 
కినుక పూనెను, ఈ ఎడబాటు (ప్రబోధోదయమును నహింవజాలని కొందణు 

మూరు లౌనరించిన దుష్కా ర్యముకవలన సంభవించినదే కాని, ఇందు వివేకుని 

దోషమేమియు లేవని కాంతి ఆమకు నచ్చచెప్పెను. శాంతి ఉపని షద్దేవినీ, వివే 

కునితో గూడియున్న పురుషని సన్నిధికి కొనిపోయెను. ఆమెను గాంచి పురు 

షుడు జదరమ.న స్వాగతమిచ్చి, ఆమె ఇంతకాల మెచట, ఏ రీతికాలము గడపి 

నదో తెలుప వలసినదని ప్రార్థించెను, 

ఆంత ఉపనిషత్తు జీవునికి సమాధాన మొసంగుచు వివేకు నెడబాసిన 

తానాశయమును గోరి అటు నిటు తిరుగుచు, యజ్ఞ మీమాంసా, తర్క. విద్యా 
దులను జేర, వారందజు తన మతము నంగీకరింపక తన్ను తజీమి వేసీరనియు, 
తాను వారినుండి తప్పించుకొని దండకారణ్యము వెంట బరువెత్తుచుండ, అచటి 

మధుసూదనాలయము నుండీ వచ్చిన హరిభృుత్యులు తర్కాదులను దన్ని దటి 

మిరనియు, అంత గీతాకన్యవచ్చి తన్నమ్మాయనుచు గారవమున కౌగిలించుకొని 

యూజడించెననియు తెల్పెను. 

పురుషుడు ఉపనిషర్దేవి వలన తానే పరమాత్మయెనట్లు తెలిసికొనెకు. 
ఒక సూర్యుడే నీట పతిబింబించి రెండుగా తోచు విధమున, మాయ వలన 

నాతడు రెండు తెరగులై గోచరించెననియు, పరమాత్మకును అతనికిని నిజము 

నకు భేదము లేదనియు వివరించెను. వివేకుడుగూడ పురుషునికి తృత్త్యమసీత్యాది 

వాక్యార్గ్లమును దెలిపి పరమాత్మ తత్వమును బోధించెను. ఈ వాక్యములు తల 
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పోయుచు పురుషుడుండగా, నిధి ధ్యానము [ప్రవేశించి రహస్యముగ నుపనిష 
త్తును బిలిచి “వు ఏవేకునికి సమీపవరర్తిని వైతివి, నీ గర్భమున విద్యయను 
కన్యయు [ప్రబోధ చందుడను పురుషుడను గలరు, విద్యను మననునకు సం|క 
మింప చేసి, _పబోధ చందుని స్వామి యందుంచి వివేకునితో కలస్కి తన 
కడకు రావలసినదిగా” విష్ణుభక్తి ఆదేశమని ఆమెకు తెలిపెను. 

పురుషుడు ధ్యానమున నుండ విద్య పుట్టి మోహుని చంపెను. [పటోధ 

చంద్రుడు, సకల సంశయ విచ్చేదకారి యగుచు నేతెంచి పురుషనికి (మొ క్కె ను* 
కాంతి శద్ధాదులను జీవుడు “మీమీ యిండ్ల మునివృత్తి నుండి సుభింపు' డని 

పంపెను. అతడు విష్ణుభ కిని గాంచి యంతయో కొనియాడి ఆమె ఆశీస్సులను 

బడ సెసు, వివేకుడు శతు నిశ్శేష మొనరింప జీవుడు సదానంద పదవి నొంది 

భాసంచెను, ' 

(పబోధ చందోదయ కావ్యమందలి కథ నాటక కథనే యనుసరించు 
చున్నది, 

(ప్రబోధ చం(దోదయము = నామొచిత్యము : 

ఈ నామము మిక్కిలి ఆశ్వర్థము, (పబోధమనగా జ్ఞానము, చందోదయి 
మనగా చంద్రుడు పొడముట, మొత్తము మీద చీని యర్థమును జ్ఞానమనెడు 
చందమామ పొడముట నధికరించి రచింపబడిన నాటకమని చెప్పనగుసు, 
సంస్కృతమున దీని వ్యుత్పత్తి 'పబోధ ఏవ చందః (సబోధ చంద్రః-తస్య 

ఉదయ (ప్రబోధ చం[దోదయః, తమధి కృత్య కృతం నాటకమ్' అని చెప్ప 

బడినది. పబోధమను పదమును కొందజాంగ్ల పండితు లనువదించుచు [1071 
edge అనియు True Knowledge 5 అనియు Spiritual 22820108 

అనియు ఆకువదించిరి. దీనికి “పరమాత్మ జ్ఞాన రూపమగు మెలకువి ఆను 

నర్థము కూడ చెవ్పుకొనవచ్చును, ఈ (ప్రబోధము స్వుస్యరూపము నెజింగిందు 

నది. ఈ కావ్యము నందలి కథ అంతయు పేరులోనే ఇమిడి యున్నది, అనిత్య 
మగు నీ సంసారమునే సత్యమని ఎంచి మనోవిజృంభణమునకులో నై, అవిద్యా 

మయమైన సిదయం౦దు మునిగిన వురుషుడు, ఆందుండి మేల్కాంచి, సచ్చిదా 

నంద రూపమే తానని గ్రహించుట |పబోధము. అట్టి _పబోధము శీతాంశు కిరణ 

- ములవలె మిగుల చల్లనైనది. సంతాపహారి కనుకనే దీనికి చం దసామ్యము 
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చెప్పబడినది. ఈ జ్ఞానము. వలన జీవుడు ళాంతాకారుడై, స్వచ్చుడె వెలుగును. 

ఇల్లే నామము కావ్యపధాన రసమగు కాంతమును గూడ సూచించుచు మిగుల 
నుచితమై ఒప్పుచున్నది. _ 

సాంకేతిక నాటకము : 

ప్రబోధ చందోదయ మొక సాంకేతిక నాటకము. సాంకేతిక నాటక 
మును అన్యాపదేశ నాటకమని కూడ పేర్కొందురు. ఇట్టిది ఒకానొక (పథాన 

(వయోజనము నుద్దేశించి వాయబడును. ఇందొక అంతరార్థ ముండును. సాధి 
రణ నాటకములందు వలె ఈ నాటకమున, సజీవ వ్యక్తులును, వారి వర్తనము 

లును గాక్క కొన్ని బావములు, గుణములు, సిద్ధాంతములు మొదలగు వాని 

(ప్రతీకలు పాత్రలుగా ప్రవేశ పెట్టబడును.! ఈ భావాదులకు గలిగిన సంఘర్షణ 
ఉత్తమ నీతి. ఫలపర్యవసాయి యగును. సాంకేతిక నాటకమును గూర్చి థ్రీ 
కృష్ణమాచార్యులు గారిట్లు (వాసిరి, 

‘“Personification of inanimate beings and personal qualities, 
or senses, shortly called allegory, is as old as vedic literature. 
The comparative superiority of the various organs and senses was 

often illustrated by 6101602863 and action. Such for instance are 
the controversies between Vak {speech) and Manas (Mind) and 
prana and the five indriyas”7 

ఇట్టి నాటకము నొకదానిని అశ్యఘోమడను కవి (క్రీ. శ. పథమ శతా 
బ్రమున (వాసి యుండినట్లు తెలియుచున్నది. కాని అడి సమ్మగముగ లేదు. 

కావున ఇట్ట నాటకములను మొదట సమ[గముగా నిర్వహించి నవాడు కృష్ష్ణమి 

(పడే యని చెప్పనగును. ఇట్టు ఒక నూతన కావ్య (ప్రక్రియకు నాంది పలికిన 
సూూతధారు డితడు. ఈ నాటకము నాదర్శముగా గొని మజికొందరు కవులు 

కొన్ని రూపకములను రచించిరి. అట్టివానిలో వేదాంతదేశికుని సంకల్ప సూర్యోద 

యము, రత్నఖేట (శ్రీనివాస దీక్షితుని భావనా పురుషో త్రమము, వరదాచార్యుని 
యతిరాజ విజయము [వేదాంత విలాసము |, కవి కర్ణపూరుని చైతన్మ సూర్యోద 

యము ఇత్యాదులు పేర్కొ నదగినవి, పని యన్నింటిలో పబోధచం[దోదయ 

మ్మగగణ్యము. 

నాటక పరిశీలనము ; 

| పబోధ చందోదయము ఆజంకముల నాటకము, ఇందలి వస్తువు 

(పథ్యాతము, దీనికి మూలము పురంజనోపాఖ్యానము, ఇది భాగవతము చతుర్భ 
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స్క-ంధమున 25. 28, 27, 28 ఆధ్యాయములలో నున్నది. ఇందలి రసము 

శాంతము. ఇందు నాటక నియమములన్ని యు సమ్మగముగ నున్నవని చెప్ప 

నగును. [ప్రబోధ చం[చోదయము, వసు రసాదుల యందును ఉపదేశ [వదా 

నమునందును, తదితర సంస్కృత నాటకముల కంటె భిన్నమైనది. ఈ విలక్ష 

ణత్వమే సంస్కృత నాటక సాపాత్యమున దీనికొక [ప్రత్యేక స్థానము కల్పించి 
నది. సాధారణముగ కావ్యము లానంద (పధానములై, ఆనషంగికముగ నుప 

దేశమును కూడ నొసంగును, కాని ఈ నాటకము ఆనందసహిత మై యొప్పుచునే, 
ఉపదేశ (పధానమై యుండి హృదయాహ్లోది యగుచున్నది. ఈ ఉపదేశము 

బుద్ధిని హ త్రించుకొనువాడు [బహ్మో నంద స్వరూపుడై వెలుంగును, 

జటిలమును దురవగాహమునైన వేదాంతార్థమును మనోజ్ఞమగు నాటక 

రూపమున పవచించుటలో కృష్ణమ్మిశు డద్వితీయ రచనా సంవిధానము నవలం 
ఖీంచెను, విషయ నిరూవణము నందొక చక్కని క్రమమును కూటించెను. ఈత 

డవలంబించిన శైలి, వేదాంత సంకేతములను సజీవ పాతములుగా తీర్చిదిద్దిన 

నైపుణ్యము, అద్వ్వైతమును కాంతా సమ్మి తముగ బోధింపగల సామర్థ్యము ఈతని 

(పతిభా వై శిష్ట్యమును చాటుచున్నవి. ఈ కాంతా సమ్మితమగు ఉపదేశము 
విషయ శుష్కతను తొలగించి, కృష్ణమ్మిళుడు నాటక రచనమునం దాళించిన 

ఫలమును సిద్ధింప జేయుచున్నది. 

కృష్ణమి[కుడు నాటక పాతఃను చెతన్యవంతములుగా భాసింపజేయు 

టకై, వాని పరికల్పనమున కొక _పణాళిక సిద్ధము చేసెను. పురువని సన్మార్గ 

మున నడిపించి, ఆతనిలో |పబోధమునకు తోడ్చడెడు, సుగుణములను, సచ్చా 

స్రములను, సన్మతములను, ఆతని నిం్యదియ వళత్వమునకు లోనుగావించి 

మాయాంధకారమున బడ వేయు దుర్గుణములను, దుక్శాస్త్రములను, దుర్మతమః 

లను, దుష్కర్మములను, పరస్పర విరుద్ధములగు రెండు పక్షములుగ విభజిం 

చెను. వానిలో నుగుణాదులకు రాజు వివేకుడనియు, దుర్గుణాదులకు [ప్రభువు 

మహామోహుడనియు చెప్పుట ఉచితముగా నున్నది, ఇక వాని గుణ|కియాదులకు 

గల పరన్పర సంబంధము ననుసరించి, ఆయా పాతల కన్యోన్య సంబంధ 

మును, చుట్టణికమును గల్పింపబడినవి, మాయా పరమేశ్వరుల సంగమము 

వలననే సృష్టి ఆరంభమగు చున్నది. _వీరిరువురిని దంపతులుగ సృజించుట 
యెంతయో సమంజసముగా నున్నది, అన్లే మత్యుపనిషద్వివేకలయు, |క్రోధ 
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హింసా, తృష్టాలో భామలయు దాంపత్యములు కూడ నుచితములుగ గల్పింప 

బడినవి, ఇక వివేక మోహాదులకు గల జ్ఞాతి వైరము సకారణముగా వివరింప 

బడినది. ఆయా పక్షములందు గల స్వామిభృత్య భావములకు గూడ అన్వ 

యము సార్థకమగుచున్నది ఈ పాత్రల స్రీ పురుషత్వములు, సంస్కృత 
విశేష్య శబ్దముల రూపసిద్ధి ననుసరించి వివక్షింపబడినది. 

వేదాంతార్థమును కావ్యానకూలమగు కథగా రూపొందించుటకు కృష్ట 

మి_శుడు మహాభార తేతిహాసము నాదర్శముగా గొనెను. వివేక మోహాదులు కురు 

పాండవుల వంటి వారు, వివేకుడు పాండవా గజునివలె ధర్మపరుడు. మోహుడు 

దుర్యోధనుని వలె జ్ఞాతి విభవమునకు సహింపజాలని వాడు. ఏరి జనకుడు 

మనస్సు, ధృతరాష్ట్రుడు కౌరవులపై పీతి కలిగి వంర్శించినట్టు, మహామోవో 
దులఎడ పక్షపాతము గలిగి యుండెను. చీకటి ఎంత దట్టమయ్యును దీప సన్ని 

ధిని దాని సామర్ధ్యము వ్యర్థ మౌనట్టు, మహామోహుడెంత బలవంతుడ య్యును, 

స్వపక్షనుగు కామ్మ్యకోధాదులతో వివేకున కోటువడెను భారత కథనమున 

కృష్ణుడు పాండవుల కండడిండయై, వారిని విజయ కోభితులను గావించినట్లు 

ఇందు విష్ణుభక్తి, వివేకాదులకు సహకరించి ఆద్యంతము వారికి బాసటయెనది, 

గీతా (ప్రబోధము అర్జునునకు క_ర్తవ్యోపదేశము గావించినట్టు ఇందలి ఊపనిష 

ద్విచారము, పురుషునిలో [పబొోధోదయమునకు తోడ్పడి ఆనంద మార్గమును 

జూ వెను, 

(పబోధ చందోదయ నాటకాం(ధ్రి కర్తలగు నంది మల్ల య, ఘంట 

సింగన లిరువురును బంధువులు, నంది మల్లయకు ఘంట సింగన మేనల్లుడు. 

ఈ సింగనకు మలయమారుత కవి యను బిరుద నామముండెను. వీరు పబోధ 

చం దోదయమునే కాక వరాహ పురాణమను మటియొక కావ్యమును గూడ 
రచించిరి. (ప్రబోధ చం దోదయము నందలి ఈ [కింది పద్యమున తమ్ము 

గూర్మి కవులిట్టు చెప్పుకొనిరి. 

సీ, కలరు కౌశిక గో|త కలశాంబు రాశి మం 

దారంబు సంగీత నందినంది 

సింగ మంశికి బుణ్యశ్రీల పోచమ్మకు 

నాత్మసంభవుడు మల్టయ మనీని 
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యతని మేనల్లుడంచిత భరద్వాజ గో(తా 

రామ వై తోదయంబు మంట 

నాగధీమణికి బుణ్యచర్మిత యమ్మ లాంబకూ 

గూర్మితనయుండు మలయమారు 

తాహ్యయుడు సింగనార్యుడు నమృత 
వాక్కు లీళ్యరారాధకోలు శాంతు లిల (పసిద్ధు 

లుభయ భాషల నేర్పరు లుపమరులు సమ 

ర్దులీ కృతిరాజ నిర్మాణమునకు 1-= 

సంగీత నండి యని (ప్రసిద్ధి గాంచిన సింగ మంతికిని, పోచమ్మకును జనించిన 

జోడు మలయ మనీషి. వీరు కౌశిక గ్మోతులు. ఘంట నాగధీమణికిని అమ్మ లాంబ 

కును జవించిన వాడు సింగనార్యుడు. వీరు భరద్వాజన గోతులు, ఈ జంట 
కవులు ఆప స్హంబ నూతులు. దక్షిణామూర్తి, అఘోర శివుల శిష్యులు, శివభ కి 

తత్పరులు, ళాంతచిత్తులు, ఉభయ భాషల యందును నేర్పరులు, వాగిశ్వూరీ 

మం(తోసిద్ధి పారగులు. ఉపమరులు. ఘంట సింగనకు పారిజాతావహరణ కావ్య 

క_ర్తయు, ముక్కు. తిమ్మన యను _పసిద్ధి పడసినవాడు నగు నంది తిమ్మన 
మేనల్లుడు. 

ఈ జంట కవులకు రాచమల్హ్య కవులనియు నామాంతరము గలదు. ఈ 

కవిద్వయము (కీ.శ. 1480- 99 |పాంతముల వారు, వీరు తాము రచించిన 

(పబోధ చండోదయమును పెసరువాయ గంగయామాత్యునకును, వరాహా 
పురాణమును శ్రీ కృష్ణదేవరాయల తండ్రి యగు తుళువ నరస నాయకునకు 
అంకిత మిచ్చిరి. వీరు (పథమమున ఉదయగిరి సంస్థానము నందు కవులై 
యుండి పిమ్మట విజయనగర రాజుల నాశ్రయించిరని తెలియుచున్నది, 

(పబోధ చంద్రోదయ కృతిపతి యగు ఆనంతుని గంగయ పూసపాటి 

బసవరాజు కడ మంతిగా నుండెను. ఈ బసవరాజు క్రీ.శ. 1480 |పాంత 

మున గజపతులకు సామంతుడై ఉదయగిరి దుర్గము నేలుచుండెను. ఈ బసవ 
రాజునకు దూబగుంట నారాయణ కవి తన పంచతంతము నంకితము చేసెను. 

బసవరాజు, గంగయామాత్యులు పిల్ల లమజ్ఞి పినవీరభద కవి జైమిని భారత 

కావ్య భర్తయగు సాళువ నరసింహ రాయనికి సమకాలికులు. ఈ సాళువ నర 

సింహ రాయని, పురుషోత్తమ గజపతి ఒకానాక యుద్ధమున ఓడించిన సందర్భ 
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మున, గంగయ మంతి తన సయవిద్యాకరణ నిపుణత్వము నెంతగనో చూవి 

యున్నట్లు కొందరు తెల్పియున్నారు.? వారిట్టనటకీ [కింది పద్యము నాధార 

భూతముగ (గహించిరి, 

క. శ్రీకర వీక్షణ దాన 

శ్రీవర నరసింహ నృప వశీకరనయవి 
దా్థకరణ చతుర్దళ వి 

ద్యాకర దిరంగమతి యనంతయగంగా (వ. చం. 2.1 

ఈ గంగయ మంతి (ప్రబోధ చందోదయమునకే కాక్క దగ్గుపల్లి 

దుగ్గన రచించిన నాచికేతూపాఖ్యానమునకు గూడ కృతిభర్త. ఈ విషయమును 

[ప్రబోధ చం దోదయము నందలి 

కం. (పథఖ్యాత నాచికేతూ 

పాఖ్యాన మహ్మాపబంధ పరిమిశిత నుధీ 

వ్యాక్యాన శవణోదిత 

సౌభ్యా ! సంఘటిత చిత్త శంకర సభఖ్యా” 

ఆను పద్యము తెలుపుచున్నది. ఈ అంశములను బట్టి దుగ్గన, నారాయణ కని, 

వినవీరన ఈ జంట కవులు సమకాలికులని చెప్పవచ్చును. 

వరాహా పురాణ కృతిభర్త యగు తుకువ నరసనాయకుడు, ఈ కృతి 
నందు నాటికి సాళువ నరసింహరాయల యొద్ద సర్వ పైన్యాథ్యయడై యుండెను.10 

ఈతడు దేవకీ పురవాసి. ఈ దేవకీవురము నేటి ఉత్తరార్కాట్ మండలమున, 
ఆరణి జిల్లాయందు గల దేవకాపురమను [గామముగ గ్నుర్తింప బడినది, సాళువ 

నరసింహరాయలు (క్రీ.శ. 14530 నుండి 1504 వరకు రాజ్యమేలెనని కొంద 

అందురు.!! కాని ఈతనికి సంబంధించిన శాసనములు 1490 తరువాత లభ్రింస 

కుండుటచే, ఆ నాటికి కుళువ నరననాయకుడు సింహాసనము నధిష్టించి యుండు 

నని భావింసనగును, వరాహపురాణము క్రీ.శ. 1490 కి పూర్వమును 1485 
తరువాతను రచింపబడి యుండునని విమర్శకుల యభి|పాయము, !2 

ఇతర కృతులు : 

ఈ జంటకవులు పై రెండు కావ్యములనే కాక్క మటికౌన్ని కావ్యములను 
గూడ రచించినట్లు లక్షణ (గంథములు పేర్కొాను చున్నవి. వీరు భాగవతము 

42) 
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నందలి షష్ట న్మ్యంథమును తెనిగించినట్టు |క్రీ.ళ. 1560 _పాంతమందున్న ముద్ద 
రాజు రామన్న మొదబు [కీ శ, 1740 |పాంతము నందలి కూచిమంచి తిమ్మ 

కవి వణకు గల లక్షణ (గంథ కర్తలందలు నుదాహారించిన వద్యములనుబట్టి 

తలవియనగును, ఈ షష్ట స్కంధానువాద మునకు కనులు షష్ట మనియు, శృంగార 

షష్టమనియు, రాచమల్లు కవుల షష్టమనియు నామములున్నవి.!క నంది మల్బయ 

(పత్యేకముగ 'మదనసేని మను నౌక కావ్యమును రచించినట్లు పెదపాటి 
జగ్గన, వబంధ రళ్నాకరమున పేర్కాని, ఆందలి కొన్ని పద్యముల నుదా 

హరించెను, ఈ [గంథమును నంది ఘంట కవ్వభిరువురు రచించి యున్నను, 

జగ్గన మలయ నొక్కని మాతమే పేర్కాని యుండునని విమర్శకుల 

భావము శే కస్తూరి రంగకవి రంగరాట్బందమున నండి సింగన రచించిన 

వామన పురాణములోని పని రెండు లక్ష్యముల నొసంగెను. నంది మల్లయ 

తం[డి పేరు సిఎగయ, కావున బహుళః ఈ సింగయ వామన పురాణము నొక 

దానిని రచించి యుండునని తలంప నగును, అట్లయినచో ఈ విషయమును 

కవులు తమ |గంథముబందు పేర్కొని యుండరాదా అని అనుమాన ముదయిం 

చును.!్ ఈ (గ్రంథము లేవియును లఖింపని కారణమున, వానిని గూర్చి యిద 

మితమని నిర్ణయము చేయుట కవకాశము లేదు. 

కృతిపతి అభిలాష : 

[ప్రబోధ చం[దోదయ కృతిపతి యగు గంగయ సంసార యోగి. అతడు 
సరిలేని నీతిచాతురి చేత రాజ్యతం[తమును నడపిన వాడైన నేమి, ఎప్పుడును 
పుష్ప చందన వనితాది సొఖ్యముల తేఠిననేమ్హి సంగిత సాహిత్య సరస విద్యా 
వినోదముల దగిలిన నేమి, అనిశము స్వామి హితాస క్తి చరించిన నేమి నీళ్ళ 

లోపలి పద్మిసీదళము వలె నిర్లేపుడు.!క కావుననే [పబోధ చందోదయ నాటక 
మును యోగ్యక వీం[దులచే తెనుగు సేయించి ఆంకితము గొనుట, ఆకని వర్త 
నమున కెంతయో ఉచితమనియు, ఆ కావ్య కన్య కాతడ పతి యగుట, మైడికి 
కస్తూరి తావి యబ్బినట్టును, కస్తూరికి బంగారపు కాంతి గలిగినట్లును భాసించు 
ననియ్క గంగయ సభయందలి కవులును, బుధులును ఆతనితో పల్కిరి, వారు 
(పబోధ చండోదయ నాటక వై శిష్ట్యము నాతనికిట్టు వివరించిరి. 

పీ, వివరింప నిది సర్వ వేదాంత సారంబు 

తలపగా నిది గట్టి తెలివి తోవ 
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యిది భో మోక నంసదలకు మూలంబు 

A eX 
ఆశ 

9 షం 
ల బి (3 

షడ్డర్శనంబులు సర వి నిందున్నవి 

నందేవాములు దీజ విందు గాని 

యిమ్మవోరస పాకము నెజిగినట్టి 

జను డెలుంగడు మజీ తల్లి చన్నుపాలు 

దీని సరి చెప్ప మజతీలేవు "తిభువనముల 

దొరక దీ కృతి నీవంటి దొరకు గాని 1-21 

ఈ కావ్యరసాస్వాదన గావించిన జనునకు మణి పునర్జన్మ యుండదు. 

ని యేత సప ఘనతి, గంగయ మం కిలోని త_త్హ్వబిజ్ఞాసను ఇనుమ 

డింప చేసినది. వెంటనే అట్టి మహానాటకమును తెనుగున [పబంధశయ్య ౧లో 

రదింప చయకలెనని జక సంకల్సించెను, తతాా_.ర్యము సుసంఘటిత మొన 

రింపగల సుకవు లెనరని ఆతడు పండిత మండలిని [వశ్నించెను.వారీ కృతిం*జ 

నిర్మాణమునకు నంది మల్లయ, ఘంట సింగనలు సమర్ధులని నుడివిరి ఆంత 

గంగయ వారితో “మీ తలంపు నా తలంపు నేకమయ్యె' నని పలికెను, ఆ జభ 
నిమి త్రమున నతడు కవులను సభకు బిలివించి, వారికి కర్పూరపు వీడియంబు 

లౌసగి ఉచితరీతిని సన్మానించి తన కోర్కె. నిట్టు వెల్చడించెను, 

. నేరుపరి పోహణించిన 

హారము వెల యొక్క లీల నతిశయముగ నా 

చేర దెలిగింప వలయును 

సారపు ఫణితుల (ప్రబోధ చం[దోదయమున్ 1.27 

ఆనురాగోకులతో మంతి కవులకు తన అభిలాషను వెల్లడించుచునే వారి 

కవిత్వము 'సారపు ఫణితుల వెలయ వలె” నని నిర్దేశించెను. అమాత్య శేఖరుని 

పలుకులు వినిన కవులు తతణమే, కృతి నిర్మాణమున కీ యకొనిరి, తమ కృతికి 
ఆతడు పతి యగుట సౌందర్య లక్ష్మీకి యొవనోదయము కలిగిన విధమున 
భాసించి తమకు కీ ర్తి నాపాదింప గలదని తలంచిరి. 
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కృత్యారంభము క 

ఈ కవులు తమ కృతిని ఆశీర్వాదముతో నారంభించిరి. మొదటి ఐదు 
పద్యముల యంచును [క్రమముగ శంకరుడు, జగదంబ్క వినాయకుడు, పద్మా 

కంశాతకులు, నలువ, వబోరమణిీ స్తుతింపబడిరి. వారు అనంతుని గంగయకు 

అభీష్ట సిద్ధి నిత్తురు గాక యను మంగళాశాసనము గావింపబడినది. కావ్యారంభ 

నూన గావించిన యీళ్వరస్తుతి కావ్యవస్తువున కెంతయు నుచిత మై ఒప్పుచున్నది. 

హరి మొదలు సంబ పర్యంతము, రత్నములోని దారమువలె, కరండకముసె 

నిచోశీ భావమును వహించి సర్వవపంచము నందంతర్భ్చహార్వ్యాపియై వంర్తిలు 
వాడు ఈశ్వరుడు, జగమునందంతట తానొక్క-రుడై వ్యాపించు నీశ్వరుని 
త_త్త్వమిందు నిరూవితము, ఇక గంగయ కోరిన సారపు ఫణితుల నీకవుల 
కృత్యవతారిక యందే మెజయింప జేసిరి. ఈ [కింది పద్యము చూడుడు 

చ, అమల మరాళయాన చతురాననభావ సువర్ణ దేహవి 

థమముల నిద్దజుం దొరసి [బహ్మము శ్క్తియునై నతా రథే 
దమున నటించు లీల విశదంబుగ దెల్పుచు నల్వయున్వచో 

రమణియు నిత్తు రీప్పిత వరంబు లనంతయ గంగమంశతికిన్. శీఎ5్ 

కై మై పద్యమున శేష ఘటింపబడినది. బ్రహ్మ సరస్వతులు (సకృతి పురు 

మలై అభేదమున నటించుట చక్కగ వివరింపబడినది. 

కృతిపతికి ఆశీర్వచనమైన పిమ్మట పదునైదు పద్యషులలో, అతని 
సంశాదికమును [పశ స్తియు నుగ్గడింపబడినవి. పిమ్మట కృతిపతికి, తానెక 

కృతిని అంకితముగాగొన వలెననెడు సంకల్పము గలుగుట చెప్పబడినది. ఈ 

సందర్భము నందొక పద్యమున కవులు తమ గో[తాదికములను వివరించు 
కొనిరి. పిమ్ముట సంప్రదాయము ననుసరించి కృతిపతి కవుల నొక కృతిని 

రచింపు డనుచు, సవినయముగ నర్గించుట, వారందుల కీయకొనుట్క మున్నగు 
ఆంశములు గలవు. పిన్ముట కవులు సుకవులను స్తుతించి, కుకవులను గర్హ్ం 

చిరి, ఇందు _పత్యేకముగ పూర్వ కవులెవరును వేర్కానబడలేదు. తరువాత 

గురుస్తుతి పూర్వుకముగ, తామొనరించు |గంథము నందలి ప్రధాన త త్త్వమగు 

నదై్వైతము నొక సీసపద్యమున వివరించిరి. యథాాకమముగ కృతిపతికి షష్ట్యం 

తములను జెప్పి కథారంభమున కువ[క్రమించిరి. 
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(ప్రబోధ చంద్రోదయ (ప్రత్యేకత : 

అప సంస్కృత నాటకమును వద్యకావ్య రూపమున రచించిన వారిలో నంది 

మల్లియ, ఘంట సింగనలు నాల్గవవొరు పై ఆనువాదములలో వీరి |పబోధ 
చం|దోదయము కొన్ని (పత్యేకతలు సంళరించు కొన్నది. ఆ గుణము లిట్టివి ; 

1. మూల నాటకమును సమ.గముగ అనుసరించిన దీ పబంధము, 

వీరు మంచనాదులవలె మూలము నందలి కథ్మాకమమును గాని భావార్థములను 
గాని ఎచటను మార్చియుండలేదు. శ్రవ్య కావ్య సరణి ననుసరించి రచన 

సేయుచు సంస్కృత నాటకమును సమ్మగముగ నండింప గలిగి నందువలననే 
వీరి క్రీర్హి ఇనుమడించినది. వీరిందు అనవసరములగు వర్గనములను జేయక, 
(గంథ మును వస్తుపదావముగను, ఆస క్తి దాయకముగను చేసిరి. దీనివలె ఆధా 
తిక విషయ నిరూపణము గావించెడు (వబంధము లాం ధమున నరుదు+ 

వేదాంత విషయమున విసుగు గలుగ కుండుటకై కృష్ణమికుడు దానిని వివరింప 

రమ్యమగు రూపక మార్గము నెన్నుకొనెను. ఈ కవులు తద్రచనమునకు పకృ 
ప్పృమగు ప్రబంధ సరణి నెన్నుకొన్కి వైవిధ్యమును జూపి సహృదయుల 
రంజించిరి. 

2. ఈ కావ్యము ఇరువురు కవుల (పతిభా వ్యుత్పత్తుల సమ్మేళన 

మయ్యును వీరిద్దరును అద్వైతమును బోధించుటలో నొక్క-ర్లై కావ్యము నందా 
ద్యంత మెచటను ఎగుడు దిగుడులులేనీ రచనా సంవిధానము నవలంబించిరి* 

(ప్రబంధ కవితారీతి : 

(ప్రబోధ చందోదయ నాటక వైశిష్యమును బుధులు పొగడగా విని 
గంగయామాత్యుడు తన్నాటకమును |పబంధముగా తెనుగు సేయింవ నెంచెను 

గంగయ మంతి శ్రీనాధాదులు వెలయింప జేసిన 1పబంధ కవితా రీతులను 

చవి చూచినవాడు, _పత్యేశముగ “నాచికేతూపాఖ్యాన మహాపబంధ పరిమిశిత 

సుధీ వ్యాఖ్యాన శవణముచే' సౌఖ్యము నొందినవాడు కొవుననే ఆతడు ప్రబంధ 
శయ్య నాదరించెను, 

కృతి నిర్మాణమున కీయకొనుచు కృతిక ర్తలు తమ కృతిని " మహాపబం 
ధము”గా పేర్కొనిరి. 
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గీ, అనిన పొందర్య లక్ష్మికి యొవనోద 
యంబు దొరకినగతి నీమహా(ప్రబంధ 

మునకు బతివై తీ మాకు 

కీర్తి గల్గె నటంచు నంగీకరించి , 1.28 

షష్ట్యంతముల న కథారంభమునకు న “అభ్యుదయ 

పరంపరా భి వృద్ధిగా మ మా రచియింపంబూనిన పబోధ చం _దోదయ మహా కావ్య 

మునకు కథానూ|తే మెట్టిదనిన” అసి “మహాకావ్య కబ్దము నుపయోగించిర్కి 

కక అళ్వాసాంత గద్యలందును [పబోధ చం[దోదయంబను మహా కావ్యంబు 

నందు” ఆని మహో కావ్యపదనునే వాడిరి. ఇట్లు కొన్నిచోట్ల తమ కృతిని 

మహా కావ్యమనుటలో వింత యేమియు లేదు. ఏలన నీ |పజంధము మహా కావ్య 

లక్షణముల నన్నింటిని సంతరించుకొన్నది. మహా కావ్యమును దండి ఇట్లు 
నిరన్షచించెను, 

“సర్గ బంధో మహాకావ్యముచ్యతే తస్య లక్షణమ్ 

ఆకీర్నమస్కి9యా వస్తు నిర్దేకో వావీ తన్ముఖమ్ 

ఇతి హాస కథోద్ఫూత మితర ద్వా సదాశయమ్ 

చతుర్వర్గ ఫలో పేతమీ చతురోదాత్త నాయకమ్ 
నగరార్జవ *శైలర్తు చందాక్కోదయ వర్ణనై।ః 

ఉద్యాన సలిలకీడా మధుపాన రతోత్సవైః 

విపలంభై ర్వివాహైళ్చ కుమారోదయవర్డనై ః 

మం తద్యూత (పయాణాజి నాయకాభ్యుదయైర వీ 

అలంకృత మసంక్షి _వ్తం రస భావ నిరంతిరమ్ 

సర్గి రనతివి 2 ః శావ్యవృతై స్పుసంధిభిః 

సర్వత భిన్న 'సర్గాంతై. రుపేతం లోకరంజనమ్ 

కావ్యం కల్పాంతర స్థాయి జాయతే సదలంకృతి 

నూన మహ్య(త యెః కైెశ్చిదంగైః కావ్యం నదుష్యతి 

యద్యుపా త్తేష సంపత్తిః ఆరాధయతి తద్విదః 
[కావ్యాదర్శము ] 

దండి చెప్పిన సర్గబంధ మహాకావ్య లక్షణము లన్నియు నించుమించుగా 

[ప్రబంధమున కన్వయించును. కాని [ప్రబంధము వివిధ కల్పనముల తోడను, 

శృంగార రస |ప్రాధాన్యముతోడను గూడి మణింత మనోరంజక మగుచున్నది. 



తీతిక్ 

నంది ఘంట కవ్సలు (ప్రబంధ మార్గము నెంతవఆకు ఆశుసరించిరో గమ 

నింతము, ఇందలి కృత్యవతారికయు అశ్వాసాద్యంతములును [పబంధోచిత 
రీతిలో సాగినవి. వస్తువు (పఖ్యాతము, వివేకుడను రాజు ఉపనిషత్కాంఠా 
యోగమున (ప్రబోధ చందుడను కుమారుని బడయుట అను కథయును [పణం 
ధానుకూలమై యున్నది. ఇందు చక్కని వ స్తెషక్యము ఘజటెంపబడినది. సంధ్యా 

దులు నాటకమునవలెనే కూర్చబడినవి. |పథమాశ్వాసమున కాముడు రతితో 
వివేకునకు నుపనిషద్దేవి వలన కాళరాత్రి కల్పయగు విద్యయను రాక్షసి ప్రబోధ 
చందు) తోడం గూడ నుద్భఏిల్రి త ల్లిదం్యడులను, సహవోదరులగు మోహాదులు 

మొదలైన సకల కులంబుకుం గసిమసంగి మెసంగు” నని చెప్పుటలో కథాబీజ 
ముపలక్షీతమైనది. పబోధోదయమునకై శమదమాదులు (పతిపన్నోదో్యోగు 

లగుటతో ముఖసంథి ఆరంభమైనది. ద్వితీయా శ్వాసమున దంభాహంకారుల 
సంభాషణముతో నవాంతర విచ్చేదము పొందినదయు, అహాంకారుడు దంభు 

నితో “వినుము మన యేలికయైన మహామోహునకు, వివేకుని వలనం గాగల 

మపహోప్మదవరిబు బరిహరించుటకై వచ్చితి” నను పలుకులతో కథ తిరిగి 

బిందురూపమున సాగుచున్నది. “తన తల్లి (్రోద్ధయు, దాను, శాంతి వివేక 
భరకు నుపనిషద్బామినికిని నడు పుచున్నడి దౌత్యంబు విడువ కెపుడు” ఆని 

మచదమానుల్కు మోహాని కంపీన లేఖ ద్వారమున పయత ము కనవచ్చి (పతి 

ముఖ సంధిగా పర్యవసించినది. చతుర్ధాశ్వాసమున విష్ణుభక్తి “తనవారల యభ్యు 

దయమ్ము తన కన్నారను గన్నదాకను హృదయంబనిశంబు నపాయ శంకను 

తల్లడిల్లునని” ఫలపా వ్రిని శంకించుటలో గర్భసంధిని, వివేక మోహాదుల 
యుద్ధము ఆవిమర్శ సంధిని (పకటించుచున్నవి. ఈ కథలో విష్ణుభ_క్టి వృత్తాం 
తము పతాకగను 1” వేదాంత సరస్వతి మనసునకు గావించు త_త్త్యబోధను 
(పకరిగను (గ్రహింప నగును, 

గర్భసంధి యందును, విమర్శసంధి యందును నిం(ద్రియ విషయములకు 

మిధ్యాత్వము చెప్పుట, ఆవిషయ స్నేహమును నిరసించుట, వైరాగ్యోత్పత్తి, 
పంచక్షేశ నిరసనము | ప్రీతిపాడితమైనని, అచ్చటచ్చట విక్షి ప్రములగు నీ అంశ 

ములన్నియు ప్రబోధ చండోదయ రూపమున, ఏక కార్య సమన్వితము లగుచు, 

పంచమాళ్వాసమున, చక్కని నిర్వహణము గాంచినవి. మహామోహ, వివేక 

(పభృతుల వైర (పస క్తితో నారంభమైన ఈ కథ, ఆ వైర నాశరూపమైన 
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నాయక కార్య సాఫల్యముతో నంతమై యాద్యంతము వస్వెక్యముతో భాసించు 
చున్నది. 

ఇందలి నాయకుడగు వివేకుడు ధీరోదాత్తుడు. ఆతడు రాజ్య [ చిదానంద 

నగరము] ప్రాప్రికై దృఢసంకల్పుడై కావ్యము నందాద్యంతము (వతిపక్ష ళక్తు 
లతో పోరాడి అందు విజయము సొధించెను. ఇందలి నాయిక ఉపనిషత్తు. ఈమె 
పౌఢ, బహుకాలము పతి తన్నెడబాసి నందుల కాతనిపై కినుక పూనెను, తిరిగి 

ఆతని చేరుట కామె కాత్మాభిమాన మడ్డుపడినదిం కాని [పటోధోదయముచే ఆత 

నికి చేతోమోదము కలిగింప ఆశని కూడినది, 

ఇక (పబంధమునకు [ప్రాణముల వంటివగు వర్ణనల విషయమున ఈ 
జంటకవులు [పత్యేకమగు (శ్రద్ధను జూపిరి, తామెన్ను కొనిన కథావస్తువు ఈ 
విషయమున, వారి స్వాతం త్యము నరికట్టినప్పటికిని వీరెడనెడ సమయోచిత 
ములగు వర్ణనములను గావించిరి. ఈ వర్ణనములలో ఆమూలకములు గూడ 

కొన్ని గలవు 

వీరు [ప్రబంధ కథను పురవర్ణనముతో నారంభించిరి, ఈ పురవర్ణనము 
అమూలకము, ఇందు కోటలు, పరిఘలు, మేడలు, తోటలు, సరసులు మున్నగు 

నవి ఉచితరీతిని వర్ణింపబడినవి. తరువాత చతుర్థాశ్వాసము నందలి కాళీ పుర 

వర్ణనము మూల విధేయమయ్యును (ప్రబంధ రీతి ననుసరించు చున్నది, ఆపురి 
సౌధముల సొంపు పూదోటల |పాచుర్యము, మలయ సమీరముల సొరభ్యములు 
ఒవ్పిదములగు పదములతో వర్ణింపబడినవి. పూదోటలను వర్ణించునప్పటి అలం 
కార వై చి|తి గమనింపదగి యున్నది. 

క, “చంచల గరు దంచల ముద 

సంచర ది సంచయాతి సంభన్నదళో 

దంచిత సుమ కంచుకితము 

లెంచ గొలడి గాక మించునవె పూదోటల్ 4-42 

ఇచట బిందు పూర్వుకమగు “చకార పునరావృత్తి చంచలములై సంచ 

రించెడు అశిసంచయముల సందడిని తెలుపుచున్నది. పంచమాంకము నందు 

పీరు మూలాతిశాయిగ కల్పించి క సిద్ధాహ్వాయ పట్రణ వర్ణనము గూడ ఎన్న దగి 

యున్నది. ఇది రెండు పద్యములందును, నొక వచనమునను గావింపబడినది. 



లికి? 

అంతయు నైంద జాలికముగ తోచెడు నా నగరమునందలి నదులు వనవాటి 
కలు, కమలాకరములు మున్నగువాని విన్నాణ మిందు వివరింపబడినది. అందలి 

విద్యాధర పల్లవాధరల పోకడలు సరసముగ చెప్పబడినవి, 

వీరు అమూలకమగు సూర్యాస్తమయ చందోదయాది వర్ణనములను 

కూడ గావించిరి. ఈ సందర్భ ముల౦దలి (పకృతివర్ణనమును కవులు కథా 

సంవిధానమున కనుగుణమగు నట్లొనరించిరి. ఒక శార్దూలముననుః ఒక సీసము 

నను కొనసాగిన ఈ వర్ణన | 4-48-48] చిన్నదయ్యును కవుల భావుకతను 

నిరూవించుచున్నది. 

వీరి [పబంధమున యుద్ధవర్ణనము గూడ కలదు. వివేకుని యుద్ధోద్యోగ 

మును సూచించు ఈ [కింది పద్యము దీర్చసమాసములతో గూడి _పొఢమై 
యున్నది. 

సీ, కటి తటీ కట దార[న,గంధ [భమ దృృంగ 
భీకర కరిఘటాబృంహితముల 

భీషణ విద్వేష వేషి యధోచిత 
వేష ఘోటక ఘోర హేషితముల 

ధనురాది వివిధాయుధ ధ్వజాధిష్టిత 

నిష్టుర నర్గిందనని స్వనముల 

ఖడ్గ మయూఖొంధ కారితా శాముఖ 

వీర భట పోద్భృటారభటుల 

గాహళారవభేరి భాంకారములను 

గంచుకి వ్యూహ భూరిహుంకారములను 

బద్మజాండ౦బు బీటలు వాణుచుండ 

దళ దశంబులు చకతీర్థంబు వెడలె 4.87 

ఈ సై న్యార్భటికి బద్మజాండము వీటలు వాణివది, ఇట్టి పీఠసేన నాయ 

కునకు జయము గూర్చుననుటలో సందేహములేదు. యుద్ధవర్షనముగూడ రెండు 
పద్యములలోను, ఒక వచనమునందును గొవింపబడినది. 

ఇక శృంగార వర్ణనము : ఈ కాన్యము శాంతరస ప్రధానము, ఈ కాంత 

మునకు స్థాయియైన శమమును సహృదయుల చిత్తములలో స్థిరరూపమున 

(43) 
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నిల్చి, వారికీ శృంగారా ద్ర్యైహి కేచ్చా విముఖత్వము గల్పించుటకై శోంగారమును 

దెగనాడుచునే దానిని శృంగార (పథాన కావ్యములలో గూడ కనరానంత రమ్య 

ముగ వ్యాజో క్తి పూర్వుకముగ వర్తి ంచిరి, కావ్యఫలమును దృష్షియం దిడుకొని, 
ల ళా లబ 

దాని కుద్దీవనములుగ వివిధరసములను బోషించుటయు ఈ కావ్యఘన (పశ స్తి 

కొక కారణమైనది, 

ఇంతుల ఇంగితము లెంతటి వొరలనైన తీమ బంటుల గావించుకొనునట. 

పడతులు పచరించెడు వన్నెచిన్నెలను కవులు శజ్ఞాలంకారమతో నిట్లు విశదీ 
కరించిరి, 

సీ వన్నెలు పచరించి కన్ను సన్నలు చేసి 

వెడమాటలను |బేమ గడలు కొలివి 
తరితీపు నటనల దమకంబు బుట్టించి 

వట్టి (పియంబుల గుట్టు తెలిసి 

కలికితనంబున గాకలు గావించి 

తోడి నీడలువోలె గూడిమాడి 

యలుకల నలయించి కలయిక వలపించి 

బాసల నడియాస పాదుకొల్ప్చి 

మనసు కరగించి [బమయించి మ స్తరించి 

మిగుల జొక్కి.ంచి యెంతయు దగులుసజీచి 

పొసీ యెడబాసి తమబంటు జేసికొనరె 

వామలోచన లెంతటి వారినైన,.. 1_75 

పై సీసమునందలి భావము మూలమునందుగూడ నున్నను, కవు లా 
భావమును స్వతంత్రముగ విస్తరించి ప్రబంధ పద్ధతిలో తీర్చిరి, ఇందు గనవచ్చు 

జెలుగునుడికారము ఈ వర్ణనమును మటింత రమ్య మొనరించుచున్నది. చకో 

రేక్షణల కౌగిలింత ఇహమునే మజపించునని చెప్పెడు నీ క్రింది పద్యము కూడ 
కవుల ప్రబంధ శైలి కొక చక్కని ఉదాహరణము. 

ఉ. లోలకసీనికాకుల విలోచన దీ పులు (గేష్ల దొటగా 

జాల భయంబున న్వడకు చక్కని చన్ను లురంబు మోవగా 

జాల మనోజ్ఞకంకణభుజాలతలన్ దను దానె యీగతిన్ 

బాల కవుంగిలించిన మనంబున దుఃఖము లంటనేర్నునే 1-59 
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ద్వికీ యాళశ్వాసమునందు మోహుని కడ కేతెంచు నప్పటి విభమావతి 
మందయానము “మొరయు మేఖలతోడి గురు నితంబభరంబు, మందయానము 
నకు నంద మొసగు' ఇత్యాదిగా మధుకముగ వర్ణింపబడినది, ఇక అన్య వర్ణన 
ములలో నాయకాభ్యుదయ మొకటి, నాయకుడగు వివేకుడు, దుష్టలగు తన 
సోదరులచే బంధములకు లోనైన తమ వంళకర్త' ఈశ్వరునికి ముక్తి (ప్రసా 
దింప దలంచి ఆందు విజయము సాధించును. ఆతని యౌ వరాజ్యాభి మేక ముతో 

కథ ఉపసంహరింప బడినది. ఇట్లు ఆద్యంతము కథలో నాయకాభ్యుద యము 

సంఘటిత మైనది. 

కవులు [పబంధోచితములగు నాటకరీతులను గూడ చక్కగా [పకటించి 

రనుటకు ఇందలి ద్వితీయాళ్వానమునందు గల దంభాహంకారుల నంభాషణ 

మును, తృతీయాశ్వాసము నందలి, జిన, బౌద్ద్ధసోమ, కాపాలిక సిద్ధాంతుల 

పలాపములును ఉదాహరణములు, తృతీయాశ్వాసము నందలి ఈ సంభాషణ 

మున పాతోచితభాషకూడ వాడబడినది. భాషణము ఏకవచనముతో నడచుట, 

వా రొకరినొకరు దూషించుకొనుట, (ప్రలాపము=తో జాతీయము లెక్కువగా 
నుపయోగించుట మున్నగు లక్షణములతో నీఘట్టము రమ్యమై యొప్పుచున్నది: 

మత్తకోకిల ఓరి భికుక చెప్పురా నిను నొక్కశాస్త్ర రహస్యమే 
అటి అ 

జేరి వేడెద నన్న బౌద్దుడు చిజ్జుముజ్జ్ణు మటంచు నో 

రోరి! జైన వికాచ నగ్నుడ యోరి దుర్మలభాండ నీ 
కూర కేటికి శాస్త్ర గర్వము లోరి కొటులు మానరా,  తి_కికి 

చక పంచమాశ్వాసమున ఉపనిష దేవిని గాంచిన పురుషు డిట్టు కుశల 

(పళ్న లను గావించును. 

విద్యున్మాల-- అమ్మా యిన్నాళ్శత్యంతాయాసమ్ముం జెందన్ సచ్చున్నాకా 

రమ్యం జొప్పారంగా నెచ్చో నెమ్మె నెమ్ము ౦దున్ నీవుంటన్. 

5.78 

కవు లీ పబంధమున పద్యరచనాపాటవమునే కాక, గద్యరచనా కౌళల 

మును కూడ [(పదర్శించి తమ కావ్యమును చక్కని చంపూకావ్యముగా తీర్చి 

దిద్దిరి. కొన్నిచోట్ల మూలనాటకమునందలి శ్లోకములను గూడ వీరు వచనమున 
మలచుట వీరికి గద్యరచనపై గల అభిమానమును (బకటించును. ఈ (ప్రబంధ 
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మున మూలానుసారియగు దండకము గూడ కలదు, చతుర్ధాశ్వాసమున మోహుడు 

ఆదికేశవాలయము (ప్రవేశించు సందర్భమునం డిడి గలదు. ఇట్టి దండకములను 

ఫీమరాజు భారతిని |ప్రార్థించునపుడు శ్రీనాథుడును కృష్ణావతార వర్ణనమున 

పారిజాతాపహరణమునందు తిమ్మనయు, నృసింవా |పాదుర్భావ ఘట్ట మున 

ఎక్టా పెగ్గడ యు రచించిది, 

ఇట్టు ఈ జంటకవులు [వబంధ రచనా విధానము ననుసరించి పెక్కు, 

వర్ణనములను గావించి యున్నను మొత్తమువై నీకావ్యమున వర్ణనా బాహుశ్యము 
లేదని చెప్పవచ్చును, వీరు గావించిన వర్ణనలు సైతము సందర్భానుగుణములు 

సంక్షప్పములునై యింపుగా నున్నవి, 

అనువాద పద్దతి 5 

వీరి యనువాదము మూలవిధేయ మగు పబంధ పద్ధతిని సాగినది. వీరు 
మూలకథ నెచటను మార్చుట గాని సంగహించుట కాని కావింపలేదు. (శ్రవ్య 
కావ్యసరణికి ఆనుకూలమగునట్లు కథా కథన పద్దతి నించుక మార్చుట, కావో 
చిత వర్ణనా వై దగ్గ్యమును |బకటించుటకై అమూలకములగు కొన్ని వర్ణనములు 
గావించుట, కథాగమనమున కొన్ని నూత్న కల్పనములను బవేశ పెట్టుట మాతో 
మచ్చటచ్చట కాననగును. కవులు భావముల నధికముగా ఆన్యధాకరించుట గాని, 

తొలగించుట గాని చేయలేదు. మూలభావమునకు వన్నె తెచ్చు విధమున ఎడనెడ 
భావ వి స్తరణము మాతము కావించిరి. ఇట్లు మూలము నాద్యంతము సన్నిహిత 

ముగ ననుసరించుచునే వారు దానిని (శ్రవ్య కావ్యముగ రూపొందించి యుండిరి. 

వీ రాజంకముల మూలనాటకము నై దాళశ్యాసముల |పబంధముగా తీర్చిరి. 

ఇందలి పథమ్క ద్వితీయాళ్వాసములు, నాటకమునందలి (వథమ, ద్వితీయాంక 

కథలను వరుసగ అనుసరించుచున్నవి. ఇక తృతీయాళక్వాసమున తృతీయాంక 

కథతోపాటు నాటకము నందలి చతుర్ధాంకమున గల విష్కంభ కథార్థమును 

కూడ నిమిడ్చిరి. చతుర్ధాంకము నందలి కథను పంచమాంకమునందలి _వవేశ 
కములోని వివేక విజయపర్యంతము గల కథను చతుర్భాశ్వానము నందే పొందు 

వటిచిరి. పంచమాశ్వాసమున పంచమ, షష్టాంకార్థములను రెంటిని మేళవించిరి* 

నాటక _పఐంధములు రెంటియందును కథ సమానమే అయ్యును నాటకము 

నందలి [క్రమము (ప్రబంధమున కొన్నిచోట్ల మార్చబడినది. ఇట్టి మార్పులు 
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పథమ, పంచమాళ్వాసములందు గోచకించుచున్నవి, నటి నూతధారులు తప్ప 
నాటక పాత్రము లన్నియు (పదింధమున గలవు. ఆందలి క్లోకములు సంభాషణ 
ములు, నవియ నుపేక్షీంపబడక స్వతింత్ర పద్ధతి ననుసరింపబడినవి. 

శథాభ్యాన శీలి నవలంవించుచు నాటక కథకు గావించిన మార్పులు , 

1, వీరు నాటకమునందలి వస్తు నిర్దేశ పూర్వకములగు నాందీళ్లోక 
ములు Bo య. గాక షష్ట్యంత ములకు పూర్వము గురు 

స్తుతి పూర్వుకమగు శొక సీసపడ్యమునందు పొందుపతిచిరి. నాటకమునండతీ 

(పసావ న యిందు కొలగింపబడినవి, 
యాలు 

[లో 

2, నాటకమునందు (వస్తావవాంతమున కథ్రోద్దాతముద్యారా పాత 

(ప్రవేశము గావింసబడినది. కావ్య సూతధారులైన కవులు మహామోహుడు తన 

తమ్ములతో పేరోలగంబున్నట్లును, ఆకడు వైరుల పీరమణందుటకో దగిన 

ఉపాయను దెలుపుడని వారిని [పళశ్నింప, అందులకు తాను సమర్థుడనని కాము 

డాతినికి బదులు పలికీనట్లు ను (వాసి పాత్ర ప్రవేశమున కుచిత్రమగు సందర్భ 

చును కల్పించిరి. 

తీ. నాటకమున నొక తృతీ యాంక మున దప్ప, [పథమ చ తుర్ధాంకా 

రంభములందు విష్క_ంభములున్కు ద్వితీయ పంచమ షష్టాంకారంభ ము లందు 

1పవేశకములును గలవు. కవులు ఈ అర్భోపక్షేసకము లందలి అంశములను 

1పబంధమునందు తామె నచించిరి. ఇక (పథమ, షష్టాంకము లందలి విష్కంథ 

సీస వేళకార్థ వివరణమున కొన్ని మార్పులను గావించిరి, 

నాటకమునందు |పథ్రమాంకారంభ మందలి విష్క_ంభమున రతి కాముల 

సంభాషణములోని అంశ ములు [పబంధమున (పథమాక్వాసము నందు అచట 

నచట పొందుపజుప బడినవి. కాముడు స్వోత్కర్షను [(బకటించుకొనుచు రతితో 
నాడెడు మొదటి నాల్గు శ్లోకముల ఆర్థమును (1-11-14) కావ్యమున ఆతడు 

మహా మోహునితో సభయందు పలినట్లుగా చెప్పబడినది, పీమ్మట సభయందే 

రతి కామునితో భాషించును, కవులు వీరాడెడు మాటలలోని కొన్ని విషయములు, 
సదాచారుడను బచారునిచే వివేకునిక్షి చెప్పించిరి, అందు వివేకుడు కులక్షయ 

(పవృత్తుడని దూరుచు కాముడు రతితో నిట్లు పలుకును, 
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కొమ : వీయే! కులక్షయ పవృతానాం పావకారిణాం కొత, స్్రపర 

[పత్యవాయ గణనా. పశ్య పశ్య. 

సహజ మలిన వకభావ భాజాం౮ 

భవతి భవః |పభవాత్మనాశ హేతుః 
జలధర పదవీ మవాష్య ధూమో 

జ్టులనవినాశ మను పయాతి నాశమ్ 1225 

అటుపై వివేకుని ఆగమనము నెజింగి కాము డాతని వైక్లబ్యము నిట్లు 

వినరించును. 

రాగౌదిభిః సరస చారిభి వాత్త కాంతి 

ర్నిర్శర్త్స్యృమాన ఇవ మానధనః కృళాంగ: 

మత్యా నితాంత కలుషీ కృతయా శశాంక: 

కాంత్యేవ సాందతుహినాంతరితో విభాతి, 1.28 

పై వచనమును, తరువాతి క్లోకములలో మొదటి దానియందలి చివరి 
రెండు పాదములయు, రెండవ శ్లోకము యొక్కయు తాత్పర్యమును సదాబారుడు 
వివేకునికి చారవిషయ సంగహములో నిట్టు చెప్పును. “దేవర పంపున మహా 
మోహుని. రాజ్యంబునకుం జని వారలాడుకొను దురాలాపంబులునుం జేయు 

కృత్యంబులు నెజింగితి నది యెట్టం టేని య(పతిహత స్వేచ్చా విహారులై న 

రాగాదులచేత భర్రితుండై తేజంబు గోలుపడి సౌం|ద నీహర వరంపరాంతరిత 

యైన కాంతితోడి చందురు చందంబునం బొసుంగుపడిన మతిసతిం గూడియున్న 

వి వేకుండు మిక్కిలి కృళాంగుడయ్యును మానధనుడు గావున నసము డింపక 

యుపనిషద్దెవి వలన విద్యా [(వటోధ చందులం గని మనలకుం దన కులంబు 

నకు హానిచేయ దలంచుచున్న వాడట ! కులత్షయ (పవృత్తులగు దురన్శృత్తులు 

తమ చేటు దలంతుకే ? ధూమంబు జీమూతపథంబు బొంది నిజసంభవ స్థానం 

బైన దహనంబు నార్చి తానుం దూలిపోవదే... [1-88 | 

విష్యంభము నందలి విషయము సాకమాజికుల కుద్దిషము, ఆ విషయ 

ములు పాత్రలకు తెలియరావు. కావ్యమునం దా పద్ధతిని మార్చి కవులందలి విష 
యములను కావ్యపా|తములకు కూడ తెలియునట్టు [వాయుట వలన ఆ ప్మాతలు 

కార్యోన్ముఖు లగుటకు ఎక్కువ అవకాశముండును. 
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ప a 

కాముడు రతితొ తమ వంళోత్ప త్తిని 1-17 క్లోకమునను, అటు 
నమునను వివరించుట, దామయాదులై న అన్నదమ్ములు కురుపాండవుల వలే గల 

హించుట అను నంశములను కవులు కథారంభమున పురవర్షన నవీమ్మట 

కథనపద్ధతిలో వివరించిరి, 

షష్టాంకమునందలి పవేశకము శదాశాంతుల భాషణముతో కూడినది, 

వారి సంభాషణమువలన, కాంతి పవివేకున పంపున ఉపనిషత్తు కడ కేశచున్న 

మును, (శద్ధ జీవమహోరాజు ఆదేశమన వివేకుని యొద్దకు వళ్ళుదున్నట్లును 

తెలియును (పబంభధక_ర లీవిషయమును “వివ్షభ క్తి మవోదేవి శ్రద్ద గను? 

గొని (శద్ధా౭గనా |! మనవనికితం బంతయు బాసె నింక నీవు జీవమహారాజు 

కిం జని యచ్చటం దేయవలఅసిన కృత్యంబు అనుసంధింపు చుండు" మని 

చి, కాంతింజూచి, “సీవు వివేకుని కడకుం జని యతనికి బరిచారంబులు 

సలుపుము. నేనును నతనికి ననర్గళ (శ్రేయః [పా పియగున ట్రన్ముగహించెదనని 

పనిచిన” అని విష్టుభ క్రియే వారిరువురిని వివేకోపసషద్దేవులకడ కంవిన 

25 ది 
ది 

ని 

AED 

ళీ 

పి 

(5-45) వివరించిరి. నాటకముక ద్వితీయాంకమున దంభుని స్వగత 

“* ఆదిహ్టోన్మ మహారాజ మహామోహేన యథా -- వత్స దంభ | (పతిజ్ఞ తం 

సౌమాత్యేన వివేకేన (పటోధోదయాయ | పేషితాళ్ళ తేషు తేషు, తీర్థెషు శమ 

దమాదయః స చాయ మస్మాక ముపస్థితః కులక్షయో భవద్భికవహతై 8 (ప్రతి 

కర్తవ్యః తత్ర పృథివ్యాం పరమం ము క్రిక్షేతం వారణాసీనామ నేగీ తద్భవాం 

స్తత గత్వా చతుర్జా మప్యా[,శమాణాం నిశ శేయస విఘ్నార్థం __ఉయతతాో 

మితి- ఈ స్వగతమున, సామాత్యుడగు వివేకుడు 1పబో ధోదయమునశ్టి ఆయా 

తీర్థములందు శమదమాదులను నియోగించుట, ఆ విషయము నెజింగిన మోహుడు 

(పతీకారాభిలాషతో దంభుని కాశీనగరమున కంపుట, మున్నగు విషయములు 

వెల్పడింపబడినవి. ఈ అంశములు కావ్యమున [పథమాళ్వాసమునందే కలవ, 
వివేకుని యత్నమును దేల్పుచు దుర్గుణుడను చారుడు మోహుని కిట్లు పలుకును, 

ట్ర్ ౩ల్రి 

“మోహుని సమ్ముఖంబునకు దుర్గుణుం డనెడిపేశి చారుం డొకండు 

చచ్చి వినతుండై “దేవా! వివేక విభునకు నుపనిషస్టేవకి యోగంబు గలుగుట 

కా దంపతులకు విద్యాావబోధ చందు లుదయించుటకు విఘ్న ంబు లుద్భ ఏం 

పక యుండ శమదమాదులు వచ్చి సకల పుణ్యతీర్థంబుల వెంట దేవకా పార్థ 
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నంబులు సేయ సమకట్టియున్నవారు. చేయకుండ నంకిలిం దగ గావింవం 

దగువారిం బనుపు” మనిన మోహుండు మదిలోన న్యాగపాంచి" 1.68 

కం, దంభుని జూచి వివేకా 

రంభంబున కిప్పు డంతరాయము చేయన్ 

గుంభ్రిసి తీర్ణంబులలో 

సంభాపత కాశిపురికి జనుమనీ యనిపెన్” 1-64 

ఇట్లు సగ తమును ఆభ్యానానుకూరముగ మలచుకొని కవులందలి యర్శ్భ 

మును సుస్పష్టము గావించిరి. ఇళ్లే ద్వితీయాంకమున పురుషో త్తమ దేవాలయము 
నుండి మదమానులచే మోహుని కడ కంపబడిన పతహాస్తుని స్యగత మును 

కూడ (2-51) మొర్చిరిం 

$. కాము డాడు దురాలాపములను విని వివేకుడు నేపథ్యమునందుండి 

ఇట్లు పభబుకును, 

“పరో రప్యవలి ప్పస్య కార్యాకార్య మజానతః 
అణ 

ఉత్పథపతిపన్నస్య పరిత్యాగో విదియతేం 1:95 

పె నేపథ్యమును కవులు పరిహరించి అందలి యర్గ మును వివేకుడు 

క్ర శార్యాకార్యము లఅజుగ క 

నార్యత వర్తించు గురువునై నను విడువన్ 

మర్యాద యనుచు వృద్ధా 

చార్యులు పలుకుదురు వేదసమ్మత మగుటన్ 1.65 

అని మతికి చెప్పినట్లుగా రచించిరి. 
ళం 

ఆఅంగికాభినయా౦ంశముల వివరణ : 

దృశ్యకావ్యములందు ప్మాతలకు సూచింపబడు నాట్యాంశములను, నండి 
ఘంట కవులు కభనాత్మకముగ వివరించి ఆయా పాత్రలను వారి యవసలను 

స థి 

మనోన్న్మేతములకు (పత్యక్షమగు నట్లానర్చిరి. అందుకు కొన్ని ఉదాహరణము 

లీయబడుచున్నవి. మూలమున ద్వితీయాంకము నందలి దంభాహంకారుల సంభా 

షణమున నటుల కుద్దేశింపబడిన సూచనలను కవ లిట్లు వివరించిరి. 
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1. వటు; (త్యానఘటీం గృహీత్వా) 

“దంభుని యనునుతి దామంపు గిండి నంబువు లిడగై కొని” (2-18) 

2. దంభ; (దంతా న్సంపీడ్య వటుం పశ్యతి) 

“కోప ముదయింపగాం బండ్లు కొటుకు కొనుచు” (2-14) 

లీ. మోహుని [పవేళము (తతః (పవిశతి మహామోహో, విభవతళ్ళ 

పరివార 8౭) 

తం, మోహుండతివై భవమున సాహో యని కటికవార నందడి జడియం 

గా హేమ రత్న ఖచితమని హర్మ్య్యము చొచ్చి యందు నాసీనుండై 

2-29 

ఓ. తృతీయాంకమున బౌద్ధుని పాత పవేశ సూచన మిట్టు గావింపబడినది 

(తతః (పవిళతి భికురూపః, పుస్తక హస్తో బుద్ధాగమః) 

కం, పొడవును బోడియునై యిల 

నడతాడిం బోలి కరమునం బు స్తకపుం 
దడక ధరియించి కటి జిం 

పుడు వల్క_ము దూల బుద్ధముని శిమ్యనితోన్, 8-86 

5. కాపాలికుని ఆదేశమున (శద్ధ క్షపణకుని ఆలింగనము గావించినది. అది 

నాటకమున ఇట్లు నిర్దేశింపబడినది (కాపాలినీక్షపణక మాలింగతి), 

ఈ ఆలింగనమును, అప్పటి ఆమె హావభావములను కవులు “అవియను 

మహ్మాపసాదంబని మురిపంపు నడకల జైను డగ్గఅంజని, కలకల నవ్వుచు, 

గలికి మాపు మెజుంగుల ధ్రైర్యతిమిరంబు విరియించి కాంచనచషక దగద్ధగాయ 

మాన దోర్మూలరోచుల వీచులు వెల్లి విరియ, ఘల్డు ఘల్లున గంకణంబులు 

మొరయ హస్త మస్తక సంయోగంబు చేసి వదన మదిరా మోదంబునం 

దదీయ దుర్వాసన వీసర పుచ్చం గరంబున బిసబిస నసమళర మం|తంబు బెప్స్ 

గొప్ప చనుగుబ్బలు జొమ్మున గాడి పొజ వీగియ కౌగిలించిన” (8-5 1) ఆని 

వరించిరి, 
వు! 

44) 
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కాపాలిని భికువును కౌగిలించినది. ఆతడంత రోమాంచ మభీనయిం 

చును. (సానందం పరిష్వజ్య రోమాంచన మభినీయ జనాంతికమ్) ఆపరిష్వంగ 
మునకు బౌద్భని మేను గజరు గజరులు పోయినదని వర్షించిరి (£-46). 

8. యుద్ధ సన్న ద్దుడగు వివేకుడు అనికిబోవ నరద మెక్కుుట మూలమునం 

దిట్లున్నది (కృతమంగలవిధి రారోహణం నాటయతి) ఆతడు రథ 
మెక్కి.న విధమును జంటకవు లిట్లు చెప్పిరి, 

కం, అప్పుడు వివేకనరపతి 
ముప్పిరిగొను వేడ్క రత్నముల టెక్కెములన్ 

విస్పగు రుచు లొగి గుప్పలు 
గ ప్పెడు రథరాజ మెక్కి. కదలెడు వేళన్ 4-88 

ఇట్టి కవులు నాట్యధర్మములగు పాత (పవేళార్థోపకేపక, స్వగత నేప 

థ్యాదులను (శవ్యకావ్యసరణి కనుకూల మగు విధమున మలచి యుండిరి. 

సంభాషణముల ననుసరించిన విధానము: 

వీరు మూలము ననుసరించుచు, 1. ఒకచో నందు వచనముగానున్న 

సంభాషణమును పద్యరూపముగను, 2. వేజొకచో పద్యగద్యాత్మకముగ 
సాగిన ఘట్టములను వచనములుగను ఆనువదించిరి. లి, ఒకొ_క్కుచో మూలము 

నందలి శ్లోకమునంతకు ముందున్న గద్యముతో కలపి ఒక పద్యముగా ననువ 

దించిరి. శ. మూలమునందలి గద్యములకు గద్యరూపానువాదములు కూడ 

గలవు, ఇట్టివానికి [పబంధమున పెక్కుదాహరణములు కలవు. ఒక్కాక్కదాని 

కొక్కాక్క యదాహరణమే యొసంగబడుచున్నది. 

1.  మూలమునందలి గద్యమునకు పద్యానువాదము : 

పంచమాంకమున న్వజకులను గోల్పోయిన మనస్సు ఇట్లు పరితపిం 
చును. మన; (స్నాసమ్) - హాపుతకాః! క్వగతాః స్థ | దత్త మే [ప్రియ 

దర్శనమ్ | భోభోః కుమారకాః ; రాగద్వేష మద మాత్సర్యాదయః పరిష్వ 
_జ్యధ్వుం మామ్ | సీదంతి మమాంగాని | హా న కశ్చిన్మాం వృద్ధ మనాథం సంభా 

షయతి | క్వగతా అసూయాదయః కన్యకాః, ఆశాతృష్టా విరసాదయో వౌ 
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స్నుషాః? కథం తా అవి మందభాగ్యస్య మే సమకాలమేవ దైవహతకే 
పహృతాః గి 2 

పై వచనమును పద్యరూపమున హృద్యముగ రచించిన తీరు గమనింప 
దగియున్నది, 

సీ, హా కామరాగ మదారి వుత్రకులార ! 
కాన రారేల నాకూనలార | 

కడుపు చుమ్మలు చుట్టగా నెట్టు నే నిర్వ 
హించెద నను నూజడించరయ్య 

హా యసూయాది కన్యకలార ! నన్న 

నాథుని విడిచి యిటపోజనునెమీకు 

నక్క టా హింసాదులైన కోడం డార ! 

యెక్కడ నున్నారు దిక్కునాకు 

నేది యేదితి మిమ్ముల నిన్ని నాళ్ళు 
పాపకర్మపు దైవ మీపగద మిమ్ము 
నొక్కరిని జిక్కకులడగ నుక్క డంచె 

బాప్పురే నాదురంత దౌర్భాగ్య మహిమ 5-8 

ఈ అనువాదము నందలి తెలుగు నుడికారపు సొంపు ఆసమయమునందలి 

భావములను చక్కగ వెల్లడిచేయుచున్నది. 

వ, మూలమున గద్య పద్యరూపముగ నున్న ఈ [కింది సంభాషణమును 

గద్యరూపమున ననువదించిన విధానమిట్లున్నది. |వధమాంకమున వివేకుడు 
తన భార్య మతితో దురాచారిణియగు మాయకపట వర్తనము నిట్లు తెల్పెను : 

రాజా . ఏవ మనయా దురాచారయా విచింతితం యదహం తావగ్గత 

యౌవనా వర్షీయసీ | ఆయం పురాణ పురుషః స్వభావాదేవ విషయరస విముఖః 
తతః స్వతనయ మేవ పార మేశ్వరే పదే నివేళయామీతి తమేవ మాతు రభిిపాయ 

మాసాద్య నితాంత (ప్రత్యాసన్నతయా త్మదూపమి వాపన్నేన మనసా సవ 
ద్వారాణి పురాణి రచయిత్వా | 

ఏకోపి బహుధా తేషు విచ్చిద్యేవ నివేశిత, 

స్వచేష్షిత మధో తస్మిన్విదధాతి మణావివ 1.28 
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మతి; ఆర్య పుత । యాద్భశీ మాతా పు[తోపీ కాదృళ ఏస జాతః 

రాజా - తతో సావహంకారేణ చిత్తన్య జ్యేష్టపుత్రేణ నప్తా) పరివ్వ క్తః 
తతశ్చాసా వీశ్వరః 

“ఆదియనుం గాక దురాచారియగు మాయాదేవి కపట కృత్యం బొక్కటి 

వినుము, తానును జవ్వనం బెడలిన 'పెద్దదాన నతండు పురాణ పురుషుండు 

విషయ రస విముఖుండు గావున నేతత్సరమేశ్వర పదంబునం దన తనయుం 
డగు మనంబు నింతటం బట్టంబు గష్టెదనని తలంప నమ్మనంబు నమ్మ యధ్రి 

పాయం బవలంబించి తాను జనకు నాసన్నవర్తి యగుటంజేసి తత్పరమేశ్వ 

రత్వంబు గైకొన్నవాడు పోలె విజృంభించి నవద్వారంబులగు పురంబులు రచి 
యించి యవ్వురంబుల నద్వితీయుండగు నాత్మునిం [దుంచివై చిన నతండు దనకు 

లోనై మణి[కింద వత్తి విధంబున దనయందు నిజచేష్టితంబులు చూపుచుండ నీడ 
తోడంగూడిన దర్పణంబు జాడ నహం[బహ్మీభవించి తల్లి కిం దగిన బిడ్డయె 

కలిగనన మెలంగు చుండునట్టి మనంబు పెద్దకొడుకగు నవాంకారుడను మను 

మనిచే నాలింగితుండై పరమేళ్వరుడు.....” (1-76) 

పె అనువాదము మూలము ననుసరించున దే అయ్యునంతయు గద్య 

రూపమున సాగినది, 

8. వీరు మూల గద్యభాగములను గద్యములుగనే ఆంధధ్రికరించిరనుటకు 
[(పబంధమున ద్వితీయాళ్వాసము నందలి 69వ వచనమును, చతుర్థాశ్వాసము 

నందలి 69వ వచనమును, పంచమాశ్వాసము నందలి శీలివ వచనమును ఉదా 
హరణములు - వీరొక్కొాక్క_పుడు మూలమునందలి గద్య మును తరువాతి లోక 

మును గలిపి తదర్భమునొక పద్యముగా [వాయుదురు, ఉదా॥ 

1. అహం = కిమేవం గర్వాయ సే, 

అరే కఇవ వాసవః కథయ కోత పద్మోద్భతచో 

వద |పసభవభూమయో జగతి కా మునీనా మపి 

ఆవేపా తపసో బలం మమ పురందరాణాం శతం 

శతం చ పరమేస్టినాం పతతు వా మునీనాం శతమ్ 1-11 

శా, ఓరీ డాందిక ! యెంత పష్టైెదవు గర్వో(దైేకివై యిందుడున్ 

సీరేశాసనుడున్ మునీశ్వరులు నా నీకింత దొడ్డి సునా 
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కీర ల్ల క్షలు వేలు [బ్రహ్మలు ముని శేణుల్ సరార్థాధికుల్ 

పోరా నే నెలటుగంగ నాతపము పెంపుల్ చూడ నింతింతలే. లిల్లి 

కందు అహంకారుని భాషణములోని చివరి వచనములును తరువాతి లోక 

మును ఒకే పద్యముగా ఆనువదింపబడినవి, పై క్లోకమున పురందరళతము, 
పరమేష్టి తమ్ము మునిగణశతము పేర్కొనబడగా ఆనువాదమున నునాసీరు 

ల్లిక్ష్షలు, వేలు (బ్రహ్మలు ముని శేణులని చెప్పబడినది, 

అమూలక కల్పనములు ? 

వీరు నాటకమును | పబంధముగా మార్చుచునందు అమూలకములగు 

కొన్ని వర్ణనములను, కథా, బావములలో కొన్ని నూత్నాంళములను జేర్చిరి* ఇవి 
చాల స్వల్పములు, ఆనూత్న కల్వనము లిట్టివి ; | 

1. కథారంభమునందలి చిదానంద నగర వర్ణనము, వేదాంతరాజ్యము 

నకు 'చిదానందనగరి" యను నామధేయ మొసంగుట వీరి ప్రతిభకు నిదర్శన 
ముగా నున్నది, ఇందలి ఆర్థద్వయము ఆనందదాయకమగా నున్నది. ఈ చిదా 

నంద నగరి, జీవుడు సాధించెడు [బహ్మానందలోకమే కాని వేరొకటిగాదు. ఆ 
తినందిన పురుషుని కనుభవ వేద్యమైన ఆత్మారామత్వమే, పురవిషయకముగ 
ర్లింపబడినది, 

వి, (పథమాళ్వాసమున దుర్గుణ, సదాబారుల కల్పన మెంతయో 

యుచితముగ నున్నది, డుప్ప9ివృత్తి గలిగిన మోహునికడకు దుర్గుణుడను 

చారు డేతెంచుట, సుశీలుడై న వివేకుని కడకు నదాచారు డేతెంచుట వారి వారి 

స్వభావముల కనుకూలముగ నున్నది. ఈ కల్పనము కథానందర్భముతో సతికి 
నట్లున్నది. 

ర్, పథమాశ్వాసము నందలి మోహుని పేరోలగము కల్పనము, 

ఆతడు తమ్ములనుగూడి విభవమున కొలువు దీర్చుట, వారితో గూడి అతడు 

వైరుల నణచుటకు తగిన ఉపాయము వెదకుట్క కాముడాతనికి బదులు పలుకుట 

ఆను నంళములు కవుల సన్నివేశ కల్పనా చాతుర్య్యమును వెల్టడించును. ఇదే 

ఆశ్యాసమునందలి 

సి 
థి 
ఇద 
a) 

ఆ.వె, కాన మానసంబుగలగిన యమనియ 

మాదులెల్ల బోవు నాడ నాడ 
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కమల వనములోన కలహంస పంక్తులు 

కలక సీరు విడిచి తొలగునట్టు 1-55 

ఆను పద్య మమూలకము. ద్వితీయాశాషసమందలి 

క, నను నేలిన యేలిక పం. 

పిన పనిసాధించి జనులు మేలని పొగడన్ 

బునరాగతుడై యేలిక 

తను మెచ్చగ [మొక్కు బంటు ధన్యుడు కాడే 2.44 

అను పద్యము నందలి భావము కవికల్పితము. ఇది చక్కని సుభాషితమైకూడ 

నున్నది ఈ ఆశ్వాసమునందే విభమావతికి నాస్పికవిలాసిని ఆను పేరు వాడ 

బడినది. ద్వితీయా శ్వాసమునందలి 44వ కంద పద్యమునందలి భావము కవుల 

కల్పనము క 

రసానుకూలములగు సహాజ భావములను గల్పించుటలో చూడ 

పీరు సిదహస్తులు, తృతీయాశ్వాసమున శాంతి తన తల్లి |శ్రద్దకొజకె వఏిలపిం 
ధి అలి యు © యు 

చుచు ఆమె నెడబాపిన వారి నిట్లు దూరును : 

ష్ 
Le 

మొ 

సీ, ఏజంత టోధించెనే నిన్ను నాతల్లి 
యి 

కాన పాషండ సంగతుల మెలగ 

నే బోడి గావించెనే యింత విరిపోటు 

తల్లి నీ కుపనిషత్తరుణితోడ 

నేముండ యెడ బాపెనే నిన్ను దల్సి మా 
మీద హత్తిన కూరిమియును కృపయు 

నేరండ [బమయించెనే నిన్ను తల్లి ధ 

ర్మంబు మోతం బబద్ధంబు లనుచు 

*. నంచు దుఃఖించు గన్నీరు నించు దిశలు 

గలయ నీకించు గానక కళవళించు 

నించు కించుక గమనించు జంచలించు 

దల్లి దొజగుడు వేయి చందముల మజియు 8.877 

సద్యమున ఆడంబరములేని శబ్ద గుంఫనము కరుణమును చక్కగా వ్యక్త 

నరించుచున్నది* ఈ సీసమునకు ముందుగల వచనము (కి-2) గూడ నమూ 



తి! 

లకమే. అందు మిథ్యాదృష్టి శ్రద్ద నేవిధముగ వశము గావించుకొనినదో వివ 
@ 

రింపబడినది. వాటకమున నది ఊహ్యము మాత్రము. 

ఛ్. చతుర్థాశ్వాసము నందలి పదియవ సీసపద్యము మిక్కిలి వైరాగ్య 

పోషకముగ నున్నది, ఈ సీసము ఒక |ప్రతియందే యుండుటవలన (పక్షీ వ్ర 
మని తోచుచున్నది. ఈ సీసము జంటకవుల సహజశైల౭ కంటె కొంత భిన్న 
ముగా నున్నట్లు తోచును. ఇది సంస్కృత శబ్ధ భూయిష్టముగను జుగుప్పావ 

హముగను ఉన్నది. 

6. చతుర్థాశ్వాసము నందలి సూర్యా సమయ చం[దోదయ వర్ణనము 
థి = టు ణు 

శ్రా, అంతం గుంకుమ పంక పాటలిమతో నస్తాదిపై సిల్చె భా 

స్వంతుం డిందుడు నింద గోపరుచిం. బూర్వక్మాధరం బెక్కబా 

రెంతే( జూడగ నొప్పిరప్పుడు వివేకేశ పతాప ప్రభా 

(పాంత౦ బిందలి వెంట పంజువలె ద దాకాదినాంతంబునన్. 4-46 

ఖీ, మోహు పక్షము వారి మొగములపగిది 

నంభోరుహ [వాతంబు ముచ్చముణిగె 

పికసించె దొగలు వివేకుని పక్షంబు 

వారల చితోత్సవం౦బు కరణి 

మోహుని బంధు సమూ హంబుకై వడి 

గోక సమూహంబు శోకవాండె 

జెలగె జకోర కములు వివేక క్షమాధ 

వుని నెయ్యంపు బంధువుల పగిది 

ముదిసె నిశ మోహు రాజ్యసంపద యనంగ 

దెల్లవారె వివేకుని తెలివి యనగ 

దొలగె జుక్కులు మోహుని బలమనంగ 

దరణి పొడిచె వివేక (ప్రతాప మనగ $49 

ఇందు సూర్యా సమయమునుండి ఉదయము వజకు పకృకియందు గలి 

గెడి మార్చు లతిసహజముగ వర్ణితములైనవి. ఈ సందర్భము కథతోగూడ 
నన్వయించు చుండుట గమనింసదగిన ఆంశ మను, 



ఓకొల్లి 

7. పంచమాశ్యాసమున మనసునకు వేదాంత సరస్యతి చేసెడు బోధ 

నము నందలి కిఓవ వచనమను కవులు కల్పించిరి. ఇందు (బహ్మానంద సాధ 

కంబులగు అంతర్బహిర్దక్ష్యుములు వివరింపబడినవి, ఇదే అశ్యాసమునందు శారదా 

రమణి “వత్సా! మృత జ్ఞాతి బంధునికాయంబున కీనదింజలుపుమా తోడ్లోనివా 

పాంజలుల్' అని మనసునకు బోధించిన వద్యము (5-44), పురుషుడు విష్టు 

భక్తి మహిమను కొనియాడుచు “ఇది కలిగెననుచు నుబ్బక” ఇత్యాదిగా పలికిన 

పద్యము (5-118) అమూలక ములు 

భావానుసరణము : 

నంది ఘంటకవులు మూలభావము ననుసరించుచో [బకటించిన కౌళల 
మెన్నదగినది. ఇది వీరి కుభయ భాషలయందును గల పాండితీకౌళలమును 

చాటుచున్నది. ఏరు నాటక భావములను సాయ త్తములు గావించుకొని వానికి 
పలువిధములగు వన్నెలు తీర్చిదిద్దిరి, ఒకానొకచో మూలభావమును పదమునకు 

పదముగా గూడ వివరించిరి, ఇట్లు ఆర్థమునంతను సమగముగ అనువదించుచునే 

దాని వ్య కీకరణమున కొంత స్వేచ్చ వహించిరి, ఈ స్వతం[తత పద్యపుటెత్తు 

గడలలోను నుడికారపు తీరులోను, ఆలంకారిక శయ్యయందును, అదే భావము 
నకు మజుగు దిద్దుటయందును న్య క్రమగుచున్నది, వీరు పెక్కు చోట్ల భావము 

లను వి_స్టరించిరి, మూలభావమున కన్యధాకరణములు గాని, సం|గ హణములు 

గాని అధికముగ గావింపక, తత్సొందర్యమును గాపాడిరి, ఎడనెడ భావముతో 

పాటు సంస్కృత పదములను గూడ మూలమందుండి గ్రహించి యుశ్నారు. 

వి సరణ: 
జా \ 

కవులు నాటక భావములను విస్తరించిన పట్లు వారి కల్పనా సామర్థ్య 

మును చాటునవియె విశిష్టములుగ నున్నవి. |పథమమున వీరు గావించిన అలం 
కారయుతమగు పెంపును గమనింతము, 

ks సంమోహయంతి మదయంతి విడంబయంతి 

నిర్భ ర్పయంతి రమయంతి విషాదయంతి 
తాః (పవిశ్య సదయం హృదయం నరాణాం 

కిం నామ వామనయనా న సమాచరంతి 1.27 



తిర్8ి 

పీ, వన్నెలు పచరించి కన్నుసన్నలు చేసి 

వెడమాటలను [బేమగడలు కొలిపి 

తరితీపు నటనల దమకంబు బుట్టించి 

వట్టి పీయంబుల గుట్టు తెరిసీ 

కలకితనంబున గాకలు గావించి 

తోడి నీడలు వోలె గూడి మాడి 

యలుకల నలయించి కలయిక వలపించి 

బోనల నడియాస పాదుకొల్సి 

మనను కరగించి _(బమయించి మ_స్తరించి 

మిగుల జొకి.ంచి యెంతయు దగులు పజిచి 

పాసి యెడబాపి తమ బంటుజేసి కొనరె 

వామలోచన లెంతటి వారినెన 1-75 

ఇందు కవుల శద్దాలంకార |పావీణ్యము దేళ్య శబ్దపాచుర్యము అను 
వానితోపాటు కన్ను సన్నలు చేయుట, వట్టి పియముల గుట్టు తెలిసికొనుట, 
బాసల నడియాస పాదుకొలుపుట మున్నగు నారీవిలాస చేష్టలు మూలభావము 

నకు వన్నెదిద్దుచున్న వి. 

2 నహజ మలిన వక భావ భాజూం౦ 

భవడి భవః (సభవాత్మనాళ హేతుః 1-21 

క. సహజ ఖలుం డుదయింపుచు 

మహాగులముం జెజిచి తాను మడియు జుమ్భూ 

రుహము లొరయగా బుట్టిన 

దహనుం డడ వెల్ల గాల్చి తా జెడునుగదా 1-62 

మూలభావమును మజింత స్పష్ట మొనరించుటకు, ఆంధ్రీక రలు చేర్చిన 

రమోకపమాన మిది. 

క్రి రాజా - (పియె సేర్ట్యం [పాయేణ యోషితాం భవతి హృదయమ్ | 

| (ప. ఆం ) 

45) 



ల్5్ 4 

క. చంచలము మానయుతమును 

గంచు వదను వంటి దరయ గాంతల హృదయం బందు” 1-80 

ఆను పద్యమునందలి ఉపమానము కూడ నమూలకమే. 

4. [పథమాశ్వాసమున నలువది నాల్గవ పద్యమున వివేకుడు “వృ(ుని 

కోడిపోయిన నురరాజు చందమున నెక్కడో యణగుండట"” అమూలకము. 

ర్, అముష్య సంసార తరో రబోధమూలస్య నోన్మూల వినాశనాయ 

విశ్వేశ్వరారాధనవీజ జాతా _త్సత్తావబో ధాదపరోభ్యు పాయః 1 

ఇట్టి మోహ భూత మిరవగు సంసార 

సాల మనవ బోధ మూల యుతము 

కాన సీకశ్యరాం|ఘ కమలార్చనాజాత 

బోధ గజము చేరి పోవ వైచు క.చ, 

ఇచ్చట నీశ్యరాం[ఘికమలార్చనా జాతబోధమున గజత్వ మారోపించుట 
ఆమూలక మై రమ్యముగా నున్నది. 

6. షష్టాంకము నందలి 24వ శ్లోకమునకు అనువాదమైన పంచమా 

శ్వాసమునందలి 97వ పద్యములో ఉపనిషత్తరుణి న్నాస్తికాదుల ధాటి కోర్వక 
పరువెత్తు నప్పుడు “కుక్క_లడ్డంబులు వెంటంబడ్డ చేగంబున జను హరిణ 

పోతము౦బోలె ఫీతిన్” జెందుట మూలమున కానరాదు. 

(బి) ఏరు మూలభావమును కొన్నిపట్ట “సా మైతలతోడను, జాతీయముల 

తోడను” సెంవు చేయుదురు, 

1, కేయం మాతా పిళాచీ క ఇవ హిజనకో భాతరః కేతకీటా 
వధ్యోయం బంధువర్గః కుటిల విట సుహృచ్చేప్టి తా జ్ఞాతయోమీ | 

11=తీలి 

పడతీ! తలిని దండి జంపుట తృణ [పాయంబు తోబుటులన్ 
య ౬ ల ల 

మడియం జూచుట లెక్క గాదనిన జన్మ జ్ఞాతి కీటంబులన్ 

గెడపంబూనుట నాకు దొడ్డె గుడి [మింగే వానికిం దల్పుల 
ప్పడముల్లావున బిల్ల పిల్ల తరమున్ భకింతు దాయాదులన్ 39.67 

ఇందు గుడి [మింగేవానికి తల్పులప్పడములు అను [ప్రయోగము తెలుగు 
దేశము నందలి పలుకుబడి, ఈ (కింది ఆనువాదములు గూడ నిట్టివే 



తీకక 

2, భణ తావత్రణ వినాశినా త్వయా కన్యకృతే ఇదం [వతం ధార్యతే 

గ, కణ వినాశి వెదగద నీవు మజినీకు 

నిట్టి [వతము తెల్ల బట నేల 
యలు దా ళు 

రెండిటికిని జతీన రేవడవై వృధా 

టోడవైతి వెందు గూడవై తి, ; లి_ల4 

క్, స్వరాజ్యం (పాజ్య ముత్సృజ్యలో కే నింద్యామనిందిత* 

అభివాంఛతి కో నామ భవానివ విళాచతామ్ i11i.10 

ee = ఏమిరా తాజెడ్డ కోమటి వెనకయ్య చేతికివెసల యిచ్చిన విధమున 

మమ్ము మీమతము గైకొమ్మని చెప్పెదు (ప్రాణికి మీమతం బర్హమగునె 

స్వర్గవై భవము విసర్జించి యెవ్యడు జనదూష్యమైన పైళాచవృ్తి 

నీవలె దాల్చురా నిర్భాగ్య । యన... 

పై అనువాదములలోని రెంటికిని జెడినరేవడవై, తాజెడ్డ కోమటి వెన 

కయ్య చేతికి వెసల యిచ్చినవీధముశ” ఆను ఆఅమూలకముల కల్పనము కవుల 

లోకజ్ఞతకు గూడ నిదర్శనమై ఒప్పుచున్నది. 

4. శాంతి, (కోద్ద జాడ కానరాక దుఃఖిందుచు, విధి వక్రించెనేని 
ఎంతటి సజ్జనులకై నను ముప్పు తప్పదని విచారించునప్పటి (క -18ి) పద్యము 

నందలి "ఉష్టముష్షేన కామ్యతి” అను నంస్కృృతలోకో_క్తీ కూడ నమూలక 

మైనట్టిదే, 

పీరు మూల భావమునకు మెబుగులు దిద్దిన వి_స్తరణములు : 

1. అహల్యాయై జారః సురవతి రభూ దాత్మ తనయాం 

(పజానాధోయాసీ దభజత గురో రిందు రబలామ్ 

ఇతి (ప్రాయ; కోవా న పదమపరే కార్యతమయా 

శ్రమో మద్చాణానాం క ఇవ భువనోన్మాద విధిషు 1-14 

సీ. తన కన్న కూతును దాన పెండ్లాడడే 

వారిజ గర్భుండు వావి తప్పి 

బలభేడి గౌతము భార్య నహల్య గా 

మించి చేయడె నల్ల మేక తప్పు 
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కడలేని రట్టడి కొడిగట్టుకొని యైన గమ 

లారి గురుతల్పగతుడుకాడె 

తపన సూనుడు తారదానా కమింపడె 

యన్న |పాణములకు నజ్జుదలచి 

మజియు నిట్లు జగంబుల మరులు కొల్పి 

యెట్టి నియతాత్మకుల నైన గుట్టు చెజిచి 

కాని తోవల నడిపించు కడిమి నాదు 

వాలుచూపులగమి కవలీలగాదె 1-50 

ఇచట తపన సూనుడు తార నాకమించెననుగాథ అమూలకము, మూల 
కవి, కాముని [ప్రభావమును డెల్పుటకు నాదర్శముగా కొన్ని పురాణగాధలను 

వివరింపగా, వీరు వానికింకొటి గూడ జేర్చి సందర్భమునకు సొబగు దెచ్చిరి. 
మూలమున ఇం|ధుడు (పథమమున పేర్కానబడ గా ఆనువాద మున దహ్మకు 

(పథమ స్థానము కల్పింపబడినది. 

మూలమునందలి తృ. అం. నాల్గవళ్లోకమునకు ఆనువాదమైన తృతీయా 

శ్వాసము నందలి పదునొక౦డవ పద్యము నందలి “చాప చుట్టగజుట్టి చంక 

బెట్టుక పోడెధరణి హిరణ్యాక్షదానవుండు” అను హిరశ్యాక్షుని వృత్తాంతము 

కూడ కవులు చేర్చినదే, 

9. క్షేత (గామ వనాదిప త్తన పురద్వీప క్షమా మండల 
పత్యాళశాయుత సూత బద్ద మనసొ౦ లబ్దాధికం ధ్యాయతామ్ 

తృమే దేవి యది (పసీదసి తనోష్యంగాని తుంగాని చే 
తద్భోః ప్రాణభృతాం కుతః శమకథా [బహ్మాండ లశన్మైరపి 11-82 

సీ, పుడమిలో మాన్యంపు మడిగొంత గలవాడు 

(గామమెల్లను నేలగా దలంచు 

(గామమేలెడు వాడు కాంక్షించు గిరి వన 

స్టల జల దుర్గవ (దాజ్య మేల 

రాజ్య మేలెడు వాడు రాజ్యవై భవమున 

హెచ్చి తానొక ద్యీప మేలగోరు 
ద్వీపమేలెడివాడు తేజస్వియై మహీ 

వలయ మెల్లన, నేలవాంఛజేయు 



శిర 

బిట్లు కడలేని యాసాస లీనుచుండ 

జనులు బహ్మో౦డ కోటుల దనివి నొంద 

రనిన శాంతికి గాలూదనై న గలదె 

యెడము మది తృష్టనీవింత వెడలితేని 2_64 

ఆశకు అంతు లేదని తెలుపుచున్న మూలార్థమును వీడు విస్తరించి 
మణింత విశద మొనరించిరి. 

లి. ఆస్తి తర్హి మహానర్గ శేషః ప్రహరణియళ్చాసొ, 

(శద్ధ వివేక మహామోహాదుల యుద్దమును విస్లుభ క్రీకి వివరించుచు 

“యుద్ధమున మోహుని పక్షము అ_తయును నిరింపబడినది, కాని మోహుడు 
పారి ఎటనో దాగియున్నాడు” ఆని చెప్పగా విష్ణుభక్తి ఇంకను మహానర్థ 

శేషము మిగిలియే యున్నది. దానిని నాశ మొనరింపవలెను ఆని పల్కెను. దానిని 

తెలుగు కవులు ఈ [కింది విధమున అనునదించిరి. ఇచట “ కేళ్ళంగి ( వేసినట్లు” 
అనునది విశేషముగ వాడబడినది. 

“ కేళ్ళంగి (వేసినట్లా 

తుళ్ళడమున మోహుబట్టి తునుమాడక యీ 

పిల్లల దునుముట కూకటి 

(వేళ్ళుండన్ ముసిడి కొనలు విజలుచుటగాదె” ర్_లీ 

మూలమున ఛాయామాతనుగ నున్న విష్టభక్తి భావమును కవులు 

దృష్టాంతముతో విశదీకరించి అర్హసూర్హిని గల్లించిరి. కూకటి వేళ్ళుండగా 

ముసిడి కొనలు విణుచుట సందర్భోచితమై ఒప్పుచున్నడి. 

4, నిత్యం స్మరం జలదనీల ముదార హోర 

కేయూర-కుండల కిరీటధరం హరింవా 

(గీష్మే సుశీత మివ వా హృద మ స్తకోకం 

[బ్రహ్మీ |వనిశళ్య భజ నిరృతి మాత్మనీనామ్ ఎలి] 

లయ్యగాహి - నందక ధరున్ ఘన పురందరమణి |పతిమ్ము నిందిర 

మనో హరు. ముకుందు హరి గొనీ 

చందన మరాళ విసకుంద ధవళాంగు, గిరిమందిరు, నుమా 

రమణు, నిందుధరు గానీ ఫ్ఎశికీ 
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వైష్ణవ మతిస్టుడెన కృష్ణమిశుడు శ్రీ మహావిమ్ణవును ధ్యేయముగా 
పేర్కొనగా అనువాదకులు ఇందు ధరుని కూడ పేర్కొ_నిరి. ఇందలి ఇందుధర 

స్తుతి పూర్యకమగు రెండన పాదము అమూలకముం 

ర, పంచమాంకమున సరస్వతి మనసు దురవస్థ గాంచి “పాణాంత 

వ్యవసాయంబిది యింతులకుంగాక నీకు నెన్నికయగునే” అని హెచ్చరించుట 
(5-18), ఆమె మనసునకు జేసెడి బోధనమున (5-42) “సదాశివుండుమాదేవి 

తోడ నొక్క కుత్తికగా మనుమన్నవాడు. వెన్నుండిందిరా దేవికిం దన 
డెందంబు మందిర౦బు గావించి యానందంబు బొందు, నరవింద నందనుండు 

చదువుల మచ్చెకంటి న్మెచ్చి మొగమిచ్చి యచ్చపు మచ్చికలం బొదలెడు. 

వీరి మువ్వురికి నాది కారణంబై న పరమ పురుషుండును, జిదాత్మి కయెన పరళ క్తి 
ననుర క్రిం గూడిమాడి వేడుకలం గీడింపుచుండు” కావున నీవు గృవాస్థా్రమ 

మును ముహూర్త కాలమైన వీడవల” దని చెప్పు భాగము కవులు సందర్భాను 
గుణముగ పెంచినట్టిది. ఈ భావములు మూలమున లేవు, 

6. షష్టాంకమున ఉపసర్గ (పభావము వివరింపబడిన ఘట్టమును తెనుగు 

కవులు స్వతిం తరీతిలో విన్తరించిన విధము ఎన్నదగినది, ఇందు జీవుడు 
గాంచిన చ్మితమగు లోకమునకు వీరు సిద్ధాహ్వయ పట్టణమని నామకరణ 

మిడిరి, 

'ఈ ఉపసర్గ (పభావమును వీరు పంచమాక్వాసమున 4% సీసము మొద 
లుకొని 58వ సీసము వజకును మొత్తము ఐదు గద్యపద్యములలో వివరించిరి. 
ఈ ఘట్టము స్వతంత్ర పద్ధతిలో విస్తరింపబడి మూలమునకు మెజుగులు దిద్దు 

చున్నది. వీరా సిద్ధాహ్వయ పట్టణము నందలి వి భమముల నుబిత శబ్ద పయోగ 

ముతో వివరించి ఆఘట్టము నొక రమణీయ చితమువోలె సాఇాత్కరింపజేసిరి, 

7. కృత్యంతమున జీవేశ్వరుని సుజ్ఞాన సింహాసనము నందభిషేకిం 
చుట్క ఫలశ్రుతి చెప్పుట అను భాగ ములు (6-114 వచనమునందలివి) కావ్యాను 

కూలముగ కవులు చేర్చినట్టివి. 

ఏరొక్కాక్యయెడ ఆమూలకములైన వి శేషణములను జేర్చి, ఆయా 

సందర్భము లకు తగిన భావములను సుస్పష్టమొనరించు చుందురు, ద్వితీయా 

శ్వాసమున _కోధుడు హింసను గని దుస్సాధాటోపమున మల్ల చజచుట (66) 
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కాపాలికుడు తపణకుని కుత్తుక గోయుదు ననుచు “రౌ చరసాఖిలంబగు కరవా 

లంబు నొజవెడల దీియుట”, (విం వ. (గద్ధ జ జొడకానక శాంతి “పెదవులు 

వేడియూరుపుల బీటలు వాజగ గద్గదో షల” నాడుట (8-5) పంచమాళ్వాసమున 

మోహోప సర్షావిష్టుడెన పురుషుని a గా మాత్యుడు “సంతప్పా యత ల 

కటాక్ష [కూరుడై " "చూచుట. ( (5- 81) 'వివ్హభృత్యులు త త్స విద్యలను “నృ దెల 

నెముక లెల్ల గుల్లలుగ మోదుటి, (ల-9౪) మున్నగునవి ఉదాహర ణములుం 

సంగహీకరణము : 

వీరు మూలభబావమును సం|గహించిన తావులు స్వల్పములు, వానిలో 

కొన్ని ఇట ఉదాహరింపబడుచున్నపి 

1. వీడ నాటకము నందలి నాందీకోక భావములను రెంటిని కలిపి శ్ 
ధా 

షష్ట ంతములకు ముందొక ఫీనమున (1 32) సంక్షేప్తముగ చెప్పిరి. 
అలి 

2, మైతి శ్రద్ధతో తానును తన సఖురారిడగు కరుణాముదితో పేక్ష 
లును మహాత్ముల మదిలో కాంతిని కల్గించు విధమును వివరించుచు చెప్పిన, 

“ధ్యాయన్ని మాం నుఖిని దుఃఖిని చానుకంపాం 

పుణ్యకీయాసు ముడితాం కుమతా వుపేషామ్ 

ఏవం |పసాద ముపయాతి హి రాగలోభ 

ద్వేషాది దోష కలుషోవ్యయ మంతరాత్మా” 4-5 
అను శోకము 

క, నను సఖునెడ్క నతిదుఃఖప 

రునెడ గరుణ, బుణ్యతత్పరుని యెడ ముదితన్, 

జెనటి యెడ ను పేక్షను, దమ 

మనమున నిల్పుదురు శాంతమతులు మహాత్ముల్ క్రీం] 

అని సంగహముగ నాం|ధీకరింపబడినది, పె క్లోకమునందలి ధాాయన్నిమాం 

సుఖిని అను పదము “నను నుఖునెడ” అని సంక ప్పముగ చెప్పబడినది “ఏవం 

(పసాద ముసయాతి పి రాగలోభద్వేషాది దోష కలుషోవ్యయ మంతరాత్మా” 

అను పదములందలి 'ఏవం (ప్రసాద ముపయాతి అంతరాత్మా” ఆను భాగము 

మాతమే (గహింపబడినది. 



కీ. విష్ణుభక్తి మహాదేవి సావహోయ్యము తనకు లభించినదని సంతోషం 

న వివేక మహారాజు *సుజనులకు దైవము తోడ్పడును” “ అపమార్గమున 

నడచువానిని సోదరుడై నను వీడును” అని తలంచును. “పాయః సనుకృతీ 
నామర్జే దేవాయాంతి సహాయతామ్ ; అపం౦ంథానం తు గచ్చంతం సోదరోపి 

విముంచతి” (4-7) అను (పసిద్ధమైన జ్లోకమును భట్టమురారి ఆనర్హ రాఘవమున 

రచింప జయదేవ కవి _పసన్న రాఘవమునం దనుకరించెను. తత్త్వవిదు లిట్లు 

చెప్పుదురని కృష్ణమి శుడు దాని నుద్ధరించెను. జంటకవులు ఇందలి రెండవ 

పాదమును విడిచి వచనమున మొదటి పాదముయొక్క_ అర్ధమును “నుకృత 

కర్మవ్యవసాయ పరులకు దైవ సాహాయ్యంబు గలుగునని పెద్దలు చెప్పుమాట 

నిజమయ్యె” (4-2) నని అనువదించిరి. 

4. సూతుడు కాశీనగరమును వర్తించుచు అందలి గంగను గుజించి 

ఇట్లు చెప్పును. “చం|దచూడునకు నివాసమును, ముక్తికి స్థానమునైన యీ 

నగరము విద్యవలె తమోవిఘటనముచేత ఆత్మపభవమైన ఆనందమును లోన 
ధరించుచు మనసును రజించుచున్నది. ఇచట గంగ, భూమి కంఠమునందు 

(వేలాడు వ్యకమైన ముత్యాల హారమువలె నుండి తన ఫేనపటలముచేత వంక్ష 

రగానున్న చం దకళశను చూచి నవ్వుచున్నది” (-29). 

ఈ శ్లోక భావమును కవులు 

గీ, విద్యకైవడి ముక్తికి విడిదియగుచు 

నాత్మ విధమున నానందమైన ఇచట 

నున్న సర్వేకు నౌదల విన్న చందు 

నవ్వుచున్నది గంగ ఫేనములచేత 4-44 

ఆని సంగహాముగా చెప్పిరి, ఇందు మూలమున గంగకు వాడబడిన విశేషణము 

లును, ఉపమానమును (ముక్తావళిః ఇవ. విడువబడి శ్లోకసారము మ్యాతమే 

(గహింపబడినది. “చంద్ర చూడవసతిః” అని కాశికి వేయబడిన విశేషణము 

కూడ విడువబడినది. “ము క్తేః పదమ్” అనునది మూలమున కాశికిని విద్యకును 
కూడ నన్వయించును. “సర్వేకు నౌదలపిన్న చందు” ననునది ఆమూలకము. 

5. సరన్వతి మనసునకు గావించెడు బోధలో “వత్సా, నీమనమిపుడు 
నా బోధను గైకొను స్థితియందున్నది. కనుక నేను తత్త్వమును వివరించి 



లీ! 

చెప్పెదను. మూర్జుడెన జనుడు పితాప్యుత బంధు మరణాదులచే దుఃఖానుభ నము 

నాందును. కాసి లోకము సారవిహీనము ఆసత్యము ఆని ఎజింగిన విజ్జుడు 

వియోగములచే దృఢమైన విర క్రిచే [వళాంతత్వమును పొందును” అని చెప్పును 
(29) ఆ శ్లోక మిట్టుక్నది. 

వశం ప్రాప్తే మృత్యోః పితరి తనయే వా సుహృదివా 

శుచా సంతప్యంతే భృశ ముదర తాడం జడధియః 

అసారే సంసారే విరసపరిణామో తు విదుషాం 

వియోగో వైరాగ్యం చఢయతి వితన్వన్ శమసుఖమ్. ద్..బిలి 

అనువాదము నందీ శ్లోకము 

ఆ. జడున కీయసార సంసార విభాతి 
కతన దల్లి దం(డి సతుల సుతుల 

గడచు టధిక దుఃఖ కారణము వివేక 

ఘనున కీది విర కి కారణంబు 5.85 

ఇందు పై క్లోకమునందలి రెండవ పాదము 'జడున కధిక దుఃఖ కారణము” 

అనియు, చివరి రెండు పాదముల యందలి అర్థము “వివేక ఘనున కది విర క్తి 

కారణంబు' ఆనియు సం గహముగా ననువదింప బడినది. మూలము నందలి 

అర్థము వివరణాత్మకముగా నుండగా తెలుగు కవులు దానిని నంక్షి ప్పముగ 

చెప్పిరి. 

పీరిట్లు ఎడనెడ కావించిన సం గహీకరణము యాదృచ్చికముగా చేసి 
నట్టిదే కాని ఆందు |పత్యేక [పయోజనమేదియు లేదు. 

తొలగింపు: 

జంటకవులు మూలభావములను కొన్నిటిని [గహింపక వదలి వై చిరి. 

ఇట్లు వదలివేయుట కొన్నిచోట్ల జొచిత్యవంతమై యున్నది. నాటక _పథమాంక 
మున కాముడు రతితో తమ వంశోత్ప్తిని గూర్చి చెప్పెడు (17-19) క్లోకము 
లలో ఒకదానియందు “నంభూతః [ప్రథమ మ హేశ్వరస్య సంగా న్యాయాయాం 

మన ఇతి విశుత_స్థనూజః” అనియు రెండవ దానియందు “*ోపుంనః సంగ 

(46) 
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సముజ్జి తస్య గృహిణీ మాయేతి తేనావ్యసా వస్పృష్టాపి మనః [ప్రనూయ 

తనయాంలోకా న సూత [కమాత్” అనియు చెప్పుటలో వైరుద్ధ్యము గలదు. 
కావున వీరు దీనిని పరిహరించి “పూర్వుంబున సంగరహితుండై న పరమేళ్వురు 
నకు దద్భృహిణియైన మాయకు గూటమి లేకయే చితంబుగా సంభవించిన 

మనంబునకు” 1-58 | అని ఒకే పర్యాయము పేర్కొని ఆవై రుద్ధ్యమును 
జ 

దొలగించిరి, | 

2, చతుర్ధాంకమున (శద్ధ విమ్మభక్తిచే వివేకునికి విజయము గలిగిన 

దనియు అపుడు, సదాగమంబుల ధాటికాగలేక పాషండాగమములు మ్రేచ్చదేశ 

ముల (బవేశించెననియు చెప్పుచు ఆ మ్హేచ్చ దేశములలో ఆంధదేశమును కూడ 

చేర్చెను, అనువాదకర్తలు దేశాభిమానముతో ఆ సందర్భము ననువదించుచు 

అందు ఆంధ్రదేశ [పస క్తిని వదలివై చిరి [4-69 | 

శీ, నాటకమున నా స్తిక సిద్ధాంతమును (_పతిపాదించుచు చార్వాకుడు 

స్వవితా స. కింను ei అ 11-20 

అను క్లోకమును ఆఅనువదింపక వదలి వైచిరి, 

4. తృకీయాంకమున భిక్షు, జైన, కాపాలికులు (శ్రద్ధాధర్ముల జాడ 
కనుగొన యత్నింతురు. వారిలో జైనుడు వారు భూమిపై గాని, జలమున కాని 

కొండగుహలలోకాని నరకమున గాని ఎచటను లేరనియు, మహాత్ముల హృద 
యమునందు వసించు విష్ణుభ క్రితో నున్నారనియు పల్మును. [111-శి4] పై 

భావముగల శ్లోకము గ్రోద్ధకొక వర్యాయమును, ధర్మునకొక పర్యాయమును 
చెప్పబడినది, అనువాదకులీ పునరు_క్తిని తొలగించి వారిరువుర కన్వయించు 
నట్లొకే పర్యాయము చెప్పియుండిరి. [8-66] 

మార్పులు : 

[ఏ] వీరు మూలభావము న నచ్చటచ్చట అన్యదాకరించిరి, పీరు గావిం 

"చిన ఈ మార్చులు ఎడనెడ మూలమునకు శోభ కలిగించుచున్న వి, 
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1. నాస్మాకం జననీ తధోజ్జ్వుల కలా సచ్చో9తియాణాం పున 

రూ్యూఢడా కాచన కన్యకా ఖలు మయా తేనాస్మి తాతాధికః 

అనస్మచ్చ్యాలక భాగినేయ దుహితా మిథ్యాభిశపాయత 

_న్తత్సంపర్క వళాన్మ్నయా స్వ్ర్రగ్భుహె గా లకీ _పేయస్యపి (పోజ్షి తా. 

చ. వినుము మదీయ మాత జన ఏకత వంశజు, య మ 

ద్యనిత కులస్సు రాలగుట( డం|డికి నేవధికుండ, 

యనుగు వభూటి తమునికి నల్లును క కూతురు లేని ష్ టొం 

దిన (బియ భార్య మానతి వినిందిత బాంధవ గంధ సంగతిన్ 

సంస్క ఎతము నందు ఆహంకాడదుడు, తన తల్లి ఆంత [పశ _స్తయ గు 

నకు చెందినడి కాదనియు, తన తల్లి కంటె తాను పెండ్లాడిన కన్య 

కులజయనియు వచించెను. ఇచట తల్లిని గూర్చి ఆతడట్టు పలుకుట 

ముగా లేదు. కావున తిలగు కవులు దానిని మార్చిరి. ఆతని తల్లి 

నంశజ యనియు, ఆంతకంటె ఆతని భార్య ఊ త్తమ కులజయనియు 

2.9 

92.19 

కులము 

ఉ_తమ 

యుచిత 

విశ్రుత 

చెప్పుట 

భార్య గుణాధిక్యమును మాతమే సూచించుచు తల్లి యెడగల సీచార్థమును తొల 

గిఅచుచున్న ది. 

2, మామనాలోక్య నస్నాతి నభుం_క్తే నపిబత్యపః 

నమయా రహితా (శద్దా ముహూదర్తమపి జీవతి 

కం. కుడువవుగా నే బి బొ త్తున, గుడువక 

నే[బక్క_లేక కూర్క.వు గాయే 

యెడ నన్ను బాసి నివ గడియయు 

నిలువంగ లేవుగాయో జననీ వెర్ 

ఇచట మూలమునందలి స్నాతి, పిబతి అను పదము౭కు బదులుగా కూ ర్క్లవు 

అనుట ఉచిత తఠముగా నున్నది, పిబతి అనునది భుం క్లే అనుదానిలోనే అంత 

శ్యనావ పాత మవపత్య పదద్వుయే మా 

మాదాయ ధర్మ మవరేణ కరేణ ఘోరా 

వేగేన సా గగన ముత్పతితా నభా 

కోటి స్ఫురత్పిశిత పిండయుతేవ గృధ్ర 4.8 
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కం. పిడుగువలె వచ్చి నన్నాక 

పిడికిట మజిధర్ము నొక్క పిడికిట గొనితా 

నుడువీఢి కెగసి మాంసము 

నొడిసి వడిన్నెగయు గృ[ధి ముం బలెనన్నున్ లి 17 

పె ల్లోకమునంచు శ్యేనావ పాత మవపత్య అనియున్నచోట పిడుగువలె 

వచ్చి అను జాతీయముతో గూడిన ఎత్తు"!డ మూల భిన్నమయ్యును ఆర గాంఖీ 
ర్యముతో గూడియున్నది, “పదద్వయే మామాదాయి, “ధర్మమపరేణకరేణుి 

అను వాక్యార్థ్ణమును ఆందముగా -- నన్నొక విడికిట, ధర్మునొాక్కపిగికిట అని 

అనువదించిరి. 

4. “యది రమసేకాపాలినీ భావైః |శావకాః కిం కరిష్యం తీత” 

[8-19] సీవు కాపాలినీ భావములతో నాతోరమించుచో శ్రావకులేమి చేయదు 

రని మూలమునందలి భావము. దీపని జంటకవుణ “శావకీజనంబులు నీకాలి 

గోరునం బోల” రని [3-51] ఆనువదించిరి, మూలమున శ్రావకీ జనముల 

(పస కి కియే లేదు. 

[బి] ఒకానొకచో జంటకవులు మూలభావమును మార్చుచు, దానిని 
లోకో క్రిపూర్వకముగ వివరింతురు 

1, దురాచార సదాచారాం దుర్గర్మాపీయదర్శనామ్ 

ఆంబా మనుసర త్యేషా దురాశా నకథంచన ET 

దురాశయు, దురాచారయు దుర్ణర్శ్గయునగు నీమె సదాచారయు (పియ 

దర్శనయునగు నాతల్లి నెట్టును అనుసరింవ జాలదు అని దీని ఆర్ధము, 

కం, జౌ నౌ నెచ్చెలి నామది 

బెనగొనెడ దురాళ కతన బేరొక కైనా 

వీనుల సోకె నమంగళ 

దీనికి మాతల్లి సవతు! దిట చెడిపడితిన్ 8-18 

పై లోకమున దురాశ అనునది తామసీ _శద్ధకు విశేషణముగ నున్నది. 

దురాచారా, దుర్దర్శా అనునవి కూడ ఆమకే విశేషణములు. కాని తెనుగు కవులు 

వీని నన్నింటిని ఒక్క అమంగళ - అను పదమతో అనువదించుటయేకాక, 

దురాశా అనుదానిని శాంతికి కల్గిన దురాశగా ననువదించిరి, పేరొక్కటి యగు 



లికి 

టచే ఈ అమంగళను మా తల్లియే అని భావించితిని నాదురాళ ఏమని చెప్పను 

ఆని భావము, 

2. వతి - ఆర్యప్న్ముత్క, అన్యాస్తాః స్తి్రియోయా? 

సరస _పవృత్తస్య వా, దర్మార వ్యాపార |పస్థితస్య 

వా భర్తుః హృదయ స్థితం విఘటయంతి. 

[(పథమాంకము పుట 24) 

GR 0. అనుమాన వడక వల్లభ 

వీనుమా నామాట వారి వీరి బలె నన్ 

గనుగొనకు డు కులకాంతలు 

పెనిమిటి ధర్మమున కెడమ పెని పెట్టుదురే 81. (పః 
యలు 

ఇది మూలమునకు స్వశంతానువాదము. విఘటయంతి అనుటకు “ఎడమ పెని 

పెట్టుదురే” అను పదము వాడబడినది. ఎడమ పెనిపెట్టు అనుదానికి వ్యతిరే 
కించు అను నర్థమున్నది, (ప్రయోగము జాతీయమై యింపు గొల్పుచున్నది. కాని 

సుని అనునది పెన ఆయియుండును, 

యథాతథానుసరణము ; 

[ఏ] వీరు మూలభావము నందలి యొక్క పదమునైన విడువక వీవ 

రింతురనుటకు | వబంధము నుండి ఉదాహరణము లనేకము లీయవచ్చును. 
వానిలో కొన్ని ఈ కింద పేర్కొనబడుచున్నవి. 

1, సంతు విలోకన భాషణ విలాస పరిహాస శేలి పరిరంభాః 
స్మరణ మపి కామిసీనా మల మిహ మనసో వికారాయ, 1-16 

కం, తరుణుల చూపులు మాటలు 

గరగరికలు నగవు బిగవు కౌగిటి పొందుల్ 

పరికింప నేల తత్సం 

స్మరణమె చాలదె మనంబు సంచల వజుపన్ 2 

పై అనువాదము మూలానసారి యయ్యును తద్వివరణమున కవులు [పకటించిన 

స్వేచ్చ ఎన్నదగినది. ఇది వారి దేళ్యపద _పయోగాభిమానమును జాటుచున్నది, 

మూలమునందలి విభాసమను పదమునకు గరగరికలను పదముపయోగించుట 
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అర్హనస్సూ రికి పోషకమగుచున్నది కేలిపరిరంభాః అనుదానిని బిగువు కౌగిటి 

పొందుల్ అని అనువదించుట సుందరముగా నున్నది, ఇట్టిదే మజియొక ఉదా 

హరణము. 

బి, “రమ్యం హర్మకితలం నవాః సునయనా గుంజద్విరేఫా లతాః 

(పోన్మీల న్నవ మల్లికాః సురథయో వాతా? సచం[దాః కపాః 

యద్యేతాని జయంతి హంత పరితః శస్తారిణ్యమోభఘానిమే 

తద్భోః కీద్భ గసొవివేక విభవః కీదృక్ప) బోధోదయః 1-18 

మ, అఆలిగీతంబులతోడి పుష్పలతలున, హర్మ్య్యంబులుం జందనా 

చల మందానిల కందళంబులున్తు వాసంతంబునుం, బండువె 

న్నెలలుం గాంతలు నాకు నమ్మిన బలానీకంబులై యెల్లచో 

టుల నుండంగ వివేక మెట్లాదవు బుట్టున్ బోధ మెబ్బంగులన్ 1-48 

రమ్యం, నవాః, (పోన్మీలన్నవమల్రి కాః అను మూలవదములు విడువ 

బడినను అనువాదము మూలానుగుణమై హృద్యముగా నున్నది. ఇచట సచ౦ దాః 

కపాః అను మూలమునకు, పండువెన్నెలలను జాతీయము నుపయోగించుటయు 

“సృురభయోనదాతాః' అనుపదములను 'చందనాచలమందానిల కందశంబు లని 

వివరించుటయు భావమునకు వన్నె కలిగించుచున్న వి, 

లీ. క్ల్లమో న వాచాం శిరసోన శూలం 

నచి త్తతాపవి న తనోర్విమర్దః 

న చావి హింసాొది రనర్థ యోగ 8 

నా ఘ్యాపరం [కోధజయేహ మేకా 4-18 

మ. ఆలయంగా జగడింస కే, మిగుల దేహం బెల్ల నొప్పింపకే 

దల నొ ప్పేమియు జెంద కే, హృదయ సంతాపంబునం బాందళే, 

దలపంగా రిపు హింస మున్నగు ననర్థ వాతముంజేర కే 

చులకంగా విదళింతు [గోధుని గడున్ “జోద్యంబు నేనూర కే. 4-23 

మూలమువలెనే ఇందును అలతి అలతి పదముల తోడి భావవ్య క్రీకరణము రమ 

శీయముగ నున్నది, 

4. పాంథానా మివ వర్మని, &తిరుహాం నద్యామివ (భశ్యతాం, 

మేఘానామివ పుష్క రే, జలనిధొ సాంయా(తికాణా మివ, 
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సంయోగ పితుమాకు బందు తనయ... భాతృ, (పేయాణా కొం యదా 

సిద్దో దూర వియోగ వవ విడుషాం శోకో దయః కదా ల-£క్ 

చయ త్రకోకిల [తోవబాంధులు, పుష్క రంబున దోయదంబులు, వార్ధిలో 

నావికుల్, సలిల (వవాహమున న్నగంబులు కూడుచున్ 

బోవు దుండెడి కైవడిం విత్భ ప్కుత బంధుల విక స్వా 

భావికం బని కోవిదుల్ మది బట్టు కొల్వరు శోకమున్ 5.89 

శతిరుహాం అనుదానికి విశేషణమైన | భశ్యతాం ఆను పదహిందు విడువబడినడి 

సాంయా,తికులనగా ఓడవ కులు, వారు కొంతకాలము మా|తము కలసి యుండి 

తరువాత విడిపోవృదురు. ఆందుచే నావికులనుఓకంచె వర్తకులనుట యుచిత 

తరము. మూలము నందలి WIRE పదములు "విడువబడిన వ భావ 

మునకు భంగము లేదు. వద్యము ధారాశుద్ధి కోథితమై మూలభావమును చక్కగా 
వజ్ర క్తము చేయుచున్నది. 

[వి] పదములను యథాతథముగా (గహించుట : 

వీరు తమ అనువాదమునందు కొన్ని యెడల మూలపదములను యథా 

తథముగ [గహించిరి. 

1. శైవ పాపుపతాదయో దుర భ్యస్తాక్ష పాదమతాః [2 పుట 281 

ఈ ఇ వపాశు పతాదులయ్యో దురథ్య సాక్షపాదమతులు [2-7] 

2. విన్యస్త కృష్ణాజిన దృష డుపల సమిచ్చషాలోలూఖల ముసల, 4. 

[పుట 80] 

ఆడ కాడకు బచరించిన కృష్ణాజిన దృషమపల చషాల కోలూఖలముస 
లంబుల వలనను [2- -8]| 

శ్రి, సర్యథా లోకాయత మేవ శాస్త్రం యత (పత్యతమేవ (ప్రమాణం, పృథి 

వ్యప్తేజో వాయద _స్తత్వాని... (పుట $0] 

టోకాయతికంబె కాస్త్రంబు, దండ నీతియే విద్య, (పత్యక్షంబె (ప్రమా 

అంబు పృథివ్య ప్రేజో వాయు రాకాశంబులే తత్త్యంబులు. 

దండ సీతియే విద్య అనున దమూలకము. 
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_స్పిష్కాం త వసాభి పూరిత మహామాంసా హుతీర్దుహ్వతాం [111.187 
స్తేష్కా స్త్ర వసాలి పూరిత మహా మాంసుబులన్ వేల్బుచున్ [8-81] 

5, ఆద్యోదాత్త వివేక మార్జిత తమః [క-ళి2] 

ఆపిర్భూత వివేక మార్జిత తమంజై నట్టి [5-41] 

ral ఇ 6, కృష్ణాజి నాగ్ని సమిదాజ్య జుహూ సువాది 

పాత్ర 9న్తధేష్టి పశు సోమ ముఖైర్మఖ్రైళ్చ [8-18] 

ఆంతట కృష్ణా జినాజ్య సమిజ్జుహు [సువ పాాత పశ్విష్ట సోమ ముఖ్య 

[5-817 
ఇట్టి వింకను పెక్కు కలవు. 

(ప్రబోధ చంద్రోదయము ఇ శె లి క 

నంది మల్లియ ఘంట సింగనల కవిత మలిసారిగా ఆంధ సాహిత్యము 

నకు జంట కవిత్వపు మధురిమలనందించినది. జంట కవిత్వము వాగర్థముల 

కలయిక వంటిది. వీరు ప్రతి ఆశ్వాసాంతమును “ఇది (శ్రీమదుమామ హేశ్యర 
వర |పసాద లబ్ధి సారస్వతాభినంది నంది సింగయా మాత్యపుత మల్లయ 
మన్సీష్షి తల్పజ మలయమారు తాభిధాన ఘంట నాగయ [ప్రధాన తనయ సింగయ 

కవిపుంగవ (పణీతంబైన (పబోధ చం|దోదయంబను మహాకావ్యంబునందు” 
అని యిరువురి పేర్లను తప్పక పేగ్కొని యుండనిచో, ఈ పబంధమెక కవి 
కర్హృకమే యనిపించు నంతటి శై.—లీ సామ్యముతో నొప్పారుచున్నది. ఇందెచ్చ 
టను “ఈ భాగమీ కవిచే రచియింపబడినది. ఈ భాగమింకొకరిది అని వేర్పణు 

చుటకు వీలులేదు. ఇట్లు జీవశరీరముల వలె కలసి నట్టిది వీరి కవిత్వము. కాని 

వీరిరువురిలో మలయమారుతకవి ఉత్తముడై న కవియను (ప్రతీతి అను కుత ముగా 

వచ్చుచున్నది. 

వీరి శైలి సరళము నిసర్గము నైనది. దీనిని [దాశాపాకమని చెప్ప 
వచ్చును. మూల నాటక కవిత్వము గూడ (ప్రసాద మాధుర్యములతో కూడి 
యుండుట, అనువాదకుల సహజ శెలికి కొంత దోహదము గూర్చి యుండు 

ననుకొనుటలో తప్పులేదు. వీరు భావాను వాదవిషయమున సమకాలిక కవుల 
ననుసరించిననుు, రచనా సంవిధానమున నొక నూతన మార్గము నవంలంబించిరి. 

తవ్యము నాద్యంతము నలతి యలతి పదముల కూర్పుతో నలంకరించి, జాతీయ 
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శబ్ద చందన సౌరభ్యములతో పాఠకుల మైమజపింప జేయుట మలయ మారుత 

కవికిని ఆతని జంటయైన నందిమల్హ యకును _పకృతి సద్దముగ వచ్చిన విద్య. 
వీరు కావ్యావతారికలో తాముభయభాషలయందును నేర్చరులమని చెప్పుకొనుటకు 
సంస్కృత నాటకమును తుజ్ఞముగ సమీక్షించి ఆందలి భావార్థాదుల నెచటను 

పొల్లు పోనీక తెకుగున “సారవు వణితుల [ప్రబంధ శ య్యకు” గూర్చుటయే 

దృష్టాంతమగుచున్నది. వీరు పాండిత్థాపకర్షకై తమ కావ్యమును వ్యర్థములగు 

సమాసములతోడను అనుచితములగు [పౌఢవర్ణనాడికములతోడను నింపి యుండ 

లేదు. వీరు కావ్యావతారికలో 

కం. హారిబొరి నొప్పసలాకల 

నారసిన కుందనపు బూదెయును బోలె సథన్ 

సరసుల సంఘర్షణమున 

వరకవి కావ్యంబు మిగుల వన్నెకునెక్కున్” 1-29 

అని చెప్పుటనుబట్టి, తమ కావ్యము సరసులు తఅచిన కొలది వన్నెకు నెక్కు 

నదిగా నుండవలెనని ఆశించినట్లు తెలియనగుచున్నది. కావుననే వారు జటిల 

మును దురవగాహమునైన వేదాంతార్థమును గూడ చమత్కారవంతమగు కావ్య 

మార్గమున [(వకటించి యుండిరి, 

వీరు మూలనాటకార్థమును సమ్మగముగ ననుసరించుటవలన ప్రత్యేక 
ముగా వీరిదిప్రేయని చెప్పదగిన రామణీయకము (పబంధమం దెచ్చటను గోచ 
రింపదు. కొని మూలభావమును, తెలుగు సౌబగుతో తీర్చిదిద్దు నైపుణ్యము 

సరత కాననగును. ఇట్టి తెనుగు సేతయే కావ్య సొందర్యమునకు దోహదకారి 

కొజాలినది. ఈ తెనుగు తనము మూలమునకు కొన్నిపట్ల మెలుగులు దిద్ది 

యున్న ది. అట్టి ఘట్టములలో తృతీయాశ్వాసము నందలి జిన, బుద్ధ, కాపాలికుల 

సంభాషణము (పధానముగా పేర్కొనదగినది. వీరీ ఘట్టము నపురూపములగు 
జాతీయములతో నలంకరించిరి. “గుడి మి=గేవానికి దల్పులప్పడము ల్లావున” 

“రెండిటికిని జెడిన రేవడనై తి” “తాజెడ్డకోమటి వెనకయ్య చేతికి - వెసలలుచ్చిన 
విధముని మున్నగు లోకోక్తులను వీరు సందర్భానుగుణముగ |ప్రబంధమున 
జొప్పించిరి. -వీరీ కావ్యమున సరసమాలగు జాతీయములు నుడికారములు 
'పెక్కులు గలవు. గుట్టుచెజిచి, ఒడిగట్టుకొని, వొవిదప్పి (11-50) పండు 

47) 



870 

వెన్నెలలు [1-%8, 60] వగ్గముపాము కానికరణి | !-€8]) కంచుపదనువంటి 

[1-80] (పాణ పర్యంతమెట్టు [1-57 | విడుగువంటి వార్త | 1-58] పిడుగు 

వలె వచ్చి [8-77] పూసగుచ్చినట్లు | 1-85, 4-50] ఎడమ పెన వెట్టుదురే 

[1-81] అడియాస పాదుకొల్సి [1-75] పిల్ల పిల్చి తరము [2-67] మనను 
చీకట్లు కొలువ [2-71] దేవర పాదమాన -- నీపాదమాన [క2-58, 4-24 

చెవికి నింపై | 2-42] చంక బెట్టుకపోడె [8-11] తామరపాకునీరుగతి [4-51 | 
కడుపు చుమ్మలు చుట్టగా [5-8] జిహ్వకు జిడ్డంటనికరణి [5.-లీ$] గుదెల 
నెముకలెల్ల గుల్లలుగను [5-89] కాస్త్రపుం బల్ల ణుపులు [3-2] కాలూదనై న 

కలదె ఎడము [2-64] మల్ల చజచుచు | 2-66] దిగ్గనెగుండె [8-5] కాలి 

గోరునం బోలరు | 2-45] పొద్దు పొడుపు 5-84] వెక్కససపుటలుక [5-95 | 
కుక్క లడ్డంబులు వెంటంబడ్డ విధ౦బున [5-97] కొలుమట్టనెపోయె [4-69 | 

చెవులు మూసికొని [శి-శీరి | విమ్నంబ.లు మొలవీంచి [5-10] చెవియంజెక్కు 

నెజుంగకుండ | లీ-£| మున్నగునవి వానిలో కొన్నిమ్మాతమే. ఈ కవులకు శబ్దా 

లంకారముల పై |పీతిమెండు. ఏరర్థాలంకారములలో ఉపమార్థాంతరన్యాస స్వభా 

వోక్యాదులను దప్ప ఆన్యముల నధికముగ |పయోగింవ లేదు. వీరు ము[దాలం 
కారము నొక ఎడ వాడియున్నారు, 

భుజంగ (పయాతము : 

నయ |పాపితో త్తేజన |పొఢ శార్యో 
దయోద్భూత విద్వేషి ధాతీ భుజంగ 

[పయాతా వధి ఇ్మాధర స్థావితోద్య 

జ్ఞయ స్తంభ సంభారి జంభారి భోగా 4.72 

వీర అచటనచట సంస్కృత పద భూయిష్టములగు పద్యములను రచించి 

యుండక పోలేదు, కాని (పబంధమున కేవలమొక యుద్ధ ఘట్టమున మా(తమే 

అట్లివి యెక్కువగా కనవచ్చును. 
థు 

వీరు [పబంధమున సాధారణ వృత్తములతో పాటు, హరిణి, మాలిని, 
మ త్రకోకీల, ఉత్సాహ, పృధ్వి, మహా సగ్గర, లయ్మగాహి, (స్రగ్విణి, మణిగణ 

నికరము, కంద గర్భిత మణిగణనికరము, తరళ, మంగళమహాశ్రీ మున్నగు 
విశేష నృత్తములను కూడ వాొడిరి. కావ్యమును మంగళముతో నారంఖించి, 
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మంగ ళపూర్యకమ గా నదేవృ త్తముతో ముగించుట అను సం[పదాయమును 

నన్నె చోడు డారంభింపగా దానిని తరువాత జక్కన, మడికిసింగశాదులును ఈ 

జంటకవులును అనుకరించిరి, వీరిపై పూర్వకవులలో పోతనామాత్యుని [పభావమీ 
[కింది పద్యమున స్పష్టముగ క నవచ్చును, 

ఉ. ఎవ్వనిచే జనించు, జగమెవ్వనిలోపల నుండు లీనమై 

ఇత్యాదిగా పోతన భాగవతమున (వాసిన పద్యమును ఈ కవులు 

ఉ, ఎవ్వనియందు విశ్యముదయించు, నడంగు, దలంపనీ జగం 

బెవ్యని దీ ప్తి గాన బడు, నెవ్వని తేజము చిత్సుఖాత్మకం, 

బెవ్యని బుణ్యులెల్హ గుణియింపుచు దై పత తమంబు బాసీ తా 

రెవ్వలనన్ భవంబునకు నేగరు వాని నుతింతు సీకియన్ 5-89 

వీది కావ్యమున సుమారు నలువది రెండు గద్యములుగ్నవి అవి అన్నియు నాతి 

దీర్ధ ముగా సరళముగ సాగినవి ఈ వచనములు వర్ణన |(ప్రధానములుగ కాక, 

కథా [ప్రధానములై యుండుట విశేషము, ఇట్టు లలితముగ వచనమును రచిం 

చుట వీరి సమకాలికులలో నరుదుగ కనవచ్చును. 

ఈ జంట కవులు కొన్ని విశేషములగు దేశీయ పదముల నుపయోగిం 
చిరి, 1. వెరుసుమాట (1-46) జి. నల్పమేక తప్పు (1-50) $8. ఆసాసలీను 

చుండ (2-64) 4. గాణుకలుగనేరదు (2-75) 5. గజరుగజరులు (శి-46) 
6. సవరనిదంచు (4-7) 7. కెళ్ళంగి వేసినట్లు (క్-కీ) 8. ముసిడికొనలు 
(5-8) 9. మచ్చిక బొజుంగులు (2.69) 10. విరాకుల విత్తు (కళ) 11. 
ఏది నేదితి (5-8) 19. పొజుబిగియ (2-51) 18. చీకు |తమ్వెడిని (5-96) 

14, చుజచూర్లు చూడగ (8-7) 15. వదలు వల్లయ్యె (5-58) మున్నగునవి, 

వీర్రు తొత్తుకూతురు, తొత్తుమారికాన, కుంకెనక త్త అను పదములను 

కూడ నుపయోగించిరి, 

ఈ కవులు తమ |పబంధ మున ధ్వశ్యనుకరణ శబ్దముల నధికముగ 

నుపయోగించిరి ఇవి యెడనెడ పునరుక్తములై గూడ నున్నవి. ఎల్సి నెల్లన 

(1-12) గరగరిక (1-54) కసిమసంగి మెనంగు (1-58) మేలుమేలు (5-69) 
ఓసి ఓసి (5-95) చెకచెక చెక్కుల (6-59) ఇస్సిస్సి (8-12) నవ్వులుం 
బువ్వులుంజల్లు (5-58) తటతట (4-60) పురపురమను (8-12) చిజ్జుముళ్లు 



త్'లి 

మటంచు (శి-కి2) గజరుగజరు (8-46) ఘల్లుఘల్లున (2-71) దొనదొన 
(8-12) ఎజింగెజింగి (5-2) కూడిమాడి (5-49) నకనకలై. (5-59) తప 
తప (8-60, 2-59) యదాయదలు (6-100) హోరాహోరి (1-48) 

అల్ల ల్ల [8.25] కలకల (8-51, 58) కొజకొటు (248) వికవిక (5-88) 

గొలగొల (1-25) చొక్కి చొక్కి. (2.78) వెడవెడ [183-69 | మున్న గునవి' 

ఈ కవుల భాషా పయోగమున కొన్ని న్వతం[త వ్యాకరణ (వయోగ 

ములు కనవచ్చుచున్న వి, 

1. అణగుండె [1-44] [అణగి 4- ఉండె]; ఎటీంగెణింగి | ఎటింగి + 

ఎజిీంగి | [4-1]; సంశయించడుగనొల్ల క [5.1 12] సంశయించి -- 

అడుగనొల్లక, 

2. ముదిమను తెల్ల తాచు [4-85] [మిదిమి + అను]; ఇకార సంధి* 

లీ. మిథ్యాట [ర్ం 28] మిథ్య  జౌట-- తత్సమాకారమునకు సంధి. ఆత్మ ళా 

ఆను; ఆత్మను [2- 19}; వతిమౌట [4-7] ప్రతిమ + జౌట, 

4. డ్వ్యెతా దక పడవి-దై ఏతాదై ఇతపటడవిాటుగాగవ లోపము, 

(ప్రబోధ చంద్రోదయ నాటకము ఉపనేశ |వ్రధానమగు కావ్యమగుటచే 
నిందలి నాందీక్టో కము మొదలుకొని పెక్కు శ్రోకములు చక్క-ని సుభాషితముల్హె 

యున్నవి. వాని నన్నింటిని తెలుగు కవులు అనువదించుటయే కాక, ఎడనెడ 

మూలసుభాషితములందు కొన్ని మార్చులుచెని కొన్ని ఆమూలకములను గూడ 

చేర్చిరి. ఆ సుభాషితము లన్నియు పేర్కొనిన ఆతివి సరమగును కాన అందు 

మచ్చునకు నొండు రెండు మాత్రమే పేర్కొనబడుచున్న వి. 

1. “కార్యాకార్యము లెజుగ క 

నార్యత వర్తించు గురువు నైనను విడువన్ 
మర్యాద యనుచు వృద్దా 

చార్యులు పలుకుదురు వేదసమ్మతమగుటన్ ” 1.68 

2. మ. ఇది నాతల్లి, యితండు తండి, యిది నాలు, ఫ్రీ కళ తంబునా 

యిది, నాబిడ్డలు వీరు నాహితులు వీరే, వైభవం బెల్లనా 

యది, యంచున్ జడమానసోదయు డవిద్యాని ద ఘూర్టిల్లుచున్ 

సదసద్వస్తు వివేకి యయ్యు గను సంసాఠామితస్వవ్నముల్ 2-77 
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శ్ర తమలోన నొంట కుండిన 

సమసంభవు లై నవారు శతుల యెడలన్ 

సమయము గూడుదు రెదిరికి 
దమగుట్టిచ్చుట శుభ్యపదముగాదగుటన్ 4_68 

ఈ జంటకవులు మూలమును సమ్మగముగ అనుసరించుట వలన నందలి 

చుణములన్నియ వీరి రచనలో గనవచ్చుచున్నవి. మూల నాటకమున కృష్ణ 
మికు డొకచో రెండర్థ్ధములను సంఘటించి యున్నాడు. నాటకము నందలి (పతి 

పదమును వేదాంతార్థద్యోతకముగ నున్నది. అమే _పబంధ వాకకములుగూడ 

గంభీరార్థ పూరితములై యొవ్పుచున్నవి. 

[పథమాళ్వాసమున కాముడు రతితో తమ వంళోత్పత్తిని గూర్చి చెప్పుచు 

“పూర్వంబున సంగరహింతుడై న పరమేశ్వరునకు దడ్దృహిణి యైన మాయకు 
గూటమి లేకయే చ్మితంబుగా సంభవించిన మనంబునకు దనయుండైన వివేకు 
నకు” (1-88). ఈ వచనములు [శతి వాక్కములతో నమన్వితములగును, 

“బహ్మణో వ్యక్ష్తః, అవ్మక్రాన్మహత్, మహతోఒహంకార, అహంకారాత్పంచ 

తన్మా(తాణి, ప:చతన్మా। తేభ్యః పంచమహాభూతాని, వంచ మహీభూతేభ్యోఒ 
ఖిలంజగత్ ": ఈ వాక్యములు సృష్టి కమమును వివరించునవి, ఈశ్వరుడు 

అద్వితీయ పర్యబహ్మము. మాయ అనునది అవ్యక్తము. మాయావృశుడగు పర 
మేళశ్వరుని యందు మన సుదృవించినది. ఈ మనసు నందుండియే బాహ్యాంతర 
[ప్రపంచ మెల్టనేర్పడినది _ ఇట్టే పంచమాంకమున = 

“భారతీదేవి మననుతోడ 
వత్సనీతనయుండు వై రాగ్యుడేతెంచెనితని సంభావింప్పు మిప్పుడనిన 
మనసా సరస్వతి మాటకు హర్షించి కదిసి మొక్కిన సుతు గౌగిలించి 
ప్యుతక ! నీవుమున్ పుట్టినప్పుడె నన్నువిడిచి పోవుట జేసి వెడగనై తి 

నిన్ను జూడంగ నిపుడు నానెమ్మనమున 

నాటుకొని యున్న శోక చింతా భరంబు 

పొద్దు పొడుపున జీకట్ల పోలె దొలగె 
ననిన వై రాగ్యుడిట్టను జనకుతోడ ర్_కిని 

ఇచట చిరకాల మెడబాసిన సుతుని గాంచిన ఆనందము సహజముగ వ్యక్తము 
గావింపబడినది, విషయరసాదులయందు బడి చింతావ్యాకులుడై యున్న జీవు 
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నిలో వేదాంత బోధ వైరాగ్యమును కలిగించి మనః పశమన మొందించుటి 

చమత్కా-రముగ నిర్దిష్టమెనది. ఇట్టియెడ భావభరితమును సరళమునైన వద్య 
రచన హృదయరంజక మై యొప్పుచున్నడది. 

(ప్రబోధ చందోదయ కావ్యమున, దార్శనిక భావము లెన్నియో లెస్సగా 

విశరీకరింసబడినవి. ఇందలి పాాశములన్నియు చై చై తన్యవంతములై ళో భిల్లు 

చున్నవి. ఆమూూర్త భావములకు మూర్తిమ త్రము గల్పించిన నేర్పు వ్రరోధ 
చందోదయ విశిష్టత కొక నిదర్శనము. 

కాముని రూపవర్జనవాను కవులిట్టు చేసియున్నారు, 

ోరతి సముత్తుంగ కుచాంకిత రోమాంచకంచుకితాంగుండును మద 

ఘూర్చితాపాంగుండును సకల జగన్మోవానాకారాభిరాముండునగు 

కాముండు... (1-48) + 

ఇందు ముజ్జగములను రమింపజే సెడు మనోజ్ఞత్వము తోపాటు, కాము 

నందలి రజోగుణము కూడ వ్యక్తము చేయబడినది. ఆయా సంకేతములకు 
(పతీకలుగా పాతలెటు కల్పింపబడినవో తచ్చేష్టాదిక ములు గూడ నే కల్పింప 

బడి ఆ పాతలకు సమ్మగస్ఫూర్వ్తి నొసంగుచున్నవి. (కోధుడు తన [ప్రభావము 

నిట్లు ఏవరించుచున్నా డు. 

కం, కానడు కృత్యాకృత్యము 

వీనుల హితభాషణములువిన డభ్య స్తం 

బైనట్టి విద్యమఅచును 

మానవు డెటునంటి వాడు మత్సంగతుడై 2.58 

(కోధావేళము కృత్యాకృత్య రాహిత్యమును కలుగ చేయును. ఇది 

[కోధుని చర్యాదికముగ నిరూపింపబిడినదిం 

ఇక ఈ [(సబంధమున గమనింపదగిన  అంశమొకటి్ కలదు. అది 

ఇందలి శ్రీ పాతల విషయము. ఈ న తదితర (పబంధ పా(తలకం'ె 

మిక్కిలి విలక్షణములుం వీరియందు నీ (గ్ర స సహజములగు ముగ్గతా సౌందర్యములు 

కాని, విలాసములు కాని కానరావు. వీరు కావ్య కథాగమనమునకు నహకారిణులు 

మాత్రమే, శాంతి, కరుణ, ముదిత, (కద్ధ, మైత్రి మున్నగు వారు ఆయా 
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మృదుల భావములకు (పతిరూపములు కాగా, హింసా తృష్ణా రత్యాదులు 

తత్సహజ తమోరూపములకు (ప్రతిబింబములై యున్నారు. ఇందు ఒక్క విగ్ర 
చూవతికి మా(తము మందయాన విలాసము వర్తి ంపబడినది. 

విమర్శకులు భావించినట్లు (ప్రబోధ చం దోదయమున ఆన్య దర్శన 

నిరసనము కొంత తీవముగ సాగినదనియే చెప్పవచ్చును. కృష్ణమిశుడు జిన, 
బుద్ధ కాపాలికాది మతములు మహా మోహావిష్టములని తెలుపును. అందులకే 

ఆఅమతముల వారు మోహుని భృత్యులుగా చెప్పబడిరి* 

“వినుడు ఖుష్ సేవ, దవులం 

గని [మొక్కగ వలయు వారు కాంక్షించిన భో 

జన మిడవలె, వారలు దమ 

వనితల రమియింప నీర్యవలవదు చేయన్ ర్జల్ 

అని దిగంబర సిద్ధాంతి పలుకుట, బౌద్దుడు “సర్వ సంస్కౌా-రంబులు క్షణికం 

బులు, నాత్మయ స్థిరంబు గావున భీక్షకులు తమ దారల నాక్రమించిన నుపాన 

కుల నీసడింపరా” దని పలుకుట (E-21). 

సోమసిద్ధాంతి 3 

“పార్యతీ వనితగా భావనచేసి చక్కని చకోరేక్షణ గౌగిలించి చూడ 

తన్ను సదాశివాత్మకునిగా భావించి, |కీడించునత డిందు మూర్తి” లీ-క! 

అని చెప్పుట చూచినచో ఆమతములు కేవలము వ్యభిచారము నే బోధించినవా 

యను తలపు కలుగును. జిన, బౌద్ధ సిద్ధాంతులు కాపాలిన్యాలింగన స్పర్శనము 

నకు సొక్కి., సురాపానమున మెమజచి కాపాలికుని తమ గురువుగా భావించుట 

కూడ ఆ మతములవై కృష్ణమ్మిశునికిగల నిరసనమును తెలియజేయుచున్నది, 

కృష్ణమ్మిశుడు అద్దై్య్యైత మహత్యము తెలియజేయుట కై ఇతర దర్శవాదర్శము 

లను నిరసించుటచే పాఠకుల కాతని యుద్దేళము స్పష్టమగుచునే యుండును, 

వేదాంతార్థమును బోధించుటలో ఒక చక్కని [క్రమమేర్పడుట కూడ 

ఈ కావ్య (సిద్ధికి డో హదమగుచున్నది. పరమాత్మ కాన మెటలుంగుటకు గల 

సాధనాంతరము లిట్లు బోధింపబడినవి.- “కామ కోధాదుల గేలున నుద్యోగంబు 

చేయు మచ్లైన వైరాగ్యుం డేతెంచు, నేనును సమయంబెటింగి యమనియమ 

1పాణాయామాదుల (టోది చేసికొని భవదీయ సైన్య సంరంభణము చేసెద? 
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కొంత్యాది కొళలంబున నుపనిషద్దేవీ సంగతుండవగు నీకుం [బటోధ చర్నదుం 

డుదయించుటకునై , బుతంభరాదేవీ సమూహ౦బటునుం గృత నన్నావహయై 

యున్నయది యని చెప్పుమనినొ ఇందు [ప్రబోధ చంందోదయ పర్యంతము 

కొవలసిన మానసిక పరిణామము బోధింపబడినది. 

[ప్రబోధ చం దోచయమున మానవ స్వభావమునకు సహజములగు భావ 

ములు గూడ రుచిరముగ విళదీకరింపబడినవి. తృతీయాశ్వాసమున శాంతి తన 

తల్లిని కానక ఆమె కొజకు పరితపించుట్క పంచమాక్వాసమున మనసు పుత్ర 

కోకాతుురుడై విలవించుట్క ఉపనిషద్దేవి మీమాంసాదులచే తణుమబడి దురవస్థ 
పాలగుట, మున్నగు నంశము లీవిషయమున పేరొనదగినట్టివి. పురుషుడు 

వివేకుని గలిపి సలిపిన ఉపనిషద్విచారము పరమాత్మ త_త్తమును లెస్సగా 

దెలుపుచున్నది, ఇట్లు ఆన్నివిధముల ఆత్మానంద జనకమై సాగిన ఈ పబం 

ధము రమ్యమైన దనుటలో సందేహము లేదు, 

రసపోషణ : 

ఈ కావ్యమునందు ప్రధాన రసము శాంతము. శాంతము రసమగునా 

కాదా యను విషయమున లాక్షణికులలో నభ్రి పాయ భిదములున్ననవి, భరతుడు 

నాట్యళాస్త్రమున రసము లెనిమిది అనియే పేర్కొనెను18, తొలుదొల్త ఈ కాంత 

రస (పస్తావనము చేసినవాడు భట్టోద్భటుడు. అతడు కావ్యాలంకార సార 
సం[గహములో తొమ్మిది రసములను పేర్కొనెకు.!? అభినవ గుప్రపాదులు 

శాంతమును రసముగ నంగీకరించుటయే కాక, దానిని కావ్య, నాటకాదులయం 

దంగిరసముగ గిబంధింప వచ్చునని తెలిపిరి. ఆఖినవ గుప్తుని గురువగు భట్ట 

తొతుడు శాంతమే ప్రధానరసమని భావించినట్లు కాణే పండితుడు తెల్పియుండెను. 

“We know that Bhatta Touta was the guru of Abhinavagupta 

and that he wrote a work called Kavya koutuka, on which Abhi- 
nava wrote a Vivarana. One of his doctrines was that Santa was 

at the head of all Rasas and it led on to Moksha.’”20 

సాహిత్య దర్పణకారుడు కాంతరస  లశ్నణముల నిట్లు పేర్కొని 

యున్నాడు. 

“రాంతమునకు శమము స్థాయి భావము. నాయకుడు ఉత్తముండు. 

కుందేందు సుందరము వర్గము. నారాయణుడు అధిదేవత, ఆనిత్యతాదికారణంబున 



సకల వస్తు నిస్సారతయేని, పరమాత్మ సర్వరూపమేని ఆలంబనము. పుణ్యా 
(శ్రమ హరిక్షేేతములు, తీర్ణములు, రమ్యుములైన వనములు, మవిప్తరుష నంగ 

మము మున్నగు పవి ఉద్దీపనములు. రోమాంచాదు లనభావములు. నిర్వేద హర్ష 

స్మరణ భూతదయాదులు వ్యభిచారులు 2! 

పబోధ చందోదయమునందు శాంతము సర్వలత్ణ సమన్వితముగ 

పోషి ంపబడినది. సంస్కృత నాటక సాహిత్యమునను, ఆంధ (ప్రబంధ సార 

స్వతమునను శృంగార [పధానములగు కావ్యములు కోకొల్ప్లలుగ నున్నవి, కాని 

కాంతరస |[పధానములై నవి ఒండు రెండు మాతమున్నవి. ఇవి ఉద్భవించిన 

పిమ్మట కూడ నేత దస |పధానములగు కావ్యము లుదృవింవకుండుటచే దీనిని 
సమర్థతితో పోషించుట దుష్కురమని తేటతెల్పమగుచున్నది. ఈ _పబంధమున 
ద్వితీ యాశ్వాసమున, క్రోధ, తృష్టా లోభాదికముల (ప్రాచుర్యము చెప్పబడినది* 
చతుర్ధాశ్వాసమున తన్నివారణోవాయములగు తమా, వైరాగ్యసంతోషాదుల 
[ప్రసంగము కలదు. పంచమాశ్వానమున సరస్వకివోధ, శాంతరన సాయియగు 

శమమును వివరించుచున్నది. చిట్టవివక _పటోధ చం[దోదయము పాఠకులను 
రసానంద పరవపులుగ నొనరించి పర (బ్రహ్మ స్వరూ తమును [పత్యక్షము చేయు 
చున్నది. 

హాస్యము : 

ఈ కాన్యమున ఆంగిరసమగు శాంతముతో పాటు, అంగరసములు కూడ 

నెడ నెడ పోషింపబడినవి, అందు హాస్యము పేర్కొనదగినడి. ఇందలి 
ద్వితీయాళ్వాసమున దంభాహంకారుల సంభాషణమునను, తృతీయాళ్వాసమున 

జిన, బుద్ధ కాపాలికుల [ప్రసంగమునను సరసమగు హాస్యము (పకటితమైనది. 

(వబోధ చంద్రోదయ నాటకమునకు ఇతర కావ్యరూపానువాదములు : 

పబోధ చండోదయ నాటసమునకు రెండవ పద్య కావ్యరూపానువాద 

మును గావించిన వాడు శ్రీ కొటికలపూడి వెంక టకృష్ట సోమయాజి,?కః ఇతని 

కాలమును శ్రీ ఆర్నుదగారు. క్రీ. శ. 1750-1850 నడుమ భాగముగా నిర్ణ 
యించిది, 

48) 



త్రి?ద 

కవి మూలనాటకమును యథాతథముగ అనువదించి యున్నాడు. ఇందు 

నాటకమునగల నాందీ శ్లోకములు, ప్రస్తావన అన్నియును గలవు, భరతవాక్యము 
గూడ నాటకమునే ఆనుసరించుచున్నది. ఇందు కవి నూతఢథారుని ముఖమున 
తాను కృష్ణ్టమి[శుని నాటక కథాభేదములను విసిపింతునని చెప్పించెను. ఇచ్చట 
భేదములనగా విశేషములని యర్థము. మూలమున “సంభూతః [పథమ మహే 
శ్వరస్య సంగా న్మాయాయాం మన ఇతి విశ్రుత _స్హనూజః"” ఆని యున్నదానికిం 

దనువొాద మిట్టున్నది. 

చ. “ఆనవిని కాముడిట్లనె శుభాంగి మహేభుని గొల్చి మాయ దా 

గనియె మనస్సమాఖ్యుని”.... కవి ఇందు మూలమున గల నంగ 

శబ్దమును పరిహరించి ముందు వచ్చు "పుంసః సంగసముబ్జి తస్య గృహాణి 

మాయేశి తేనావ్యసా వస్పృష్టాపి మనః [పనూయ తనయాం లోకా నసూత 
కమాత్” అనెడి లోకమునకు అనువాదముగా రచించిన 

ఉ, సంగము లేని (బహ్మకును జాయయనందగె మాయయాసు 
వర్ణాంగి మనన్సుతుం, జగములసన్నియు గాంచెను. 

అను పద్యభాగమునందలి “సంగములేని” యనెడి భావమునకు విరుద్ధము 
గాకుండ చేసెను, 

నాటకమున చతుర్ధాంకాంతమున దండకరూపమున నున్న శివకేశవ 
స్తుతుల నితడు ద్వితీయాక్యాసాంతమ.న స్వతం[త పద్ధతిలో ననువదించెను, 
ఇచ్చట గల ఐదారు స్తుతిపద్యములు అమూలకములు. 

సీ, గాంగేయ సన్ను తాకారుడు మాధవు 
డండ జాదీశ వాగర్శితుండు 

జీమూతధాముడు సేవిత బుధగణు 

డంధకానుర దోర్చలాపహరుడు 

విషమాంబక యుతుండు వృష వర్ణిత గుణుండు 

చతురాననస్తుత సద్యశుండు 

సకలాగమా౦త పూజాభాజనుడు సత్వ 

సంయుతుం డచ్యుత సాయకుండు 

గం [పజల జగదుద్భవ స్థితి (పళశయ కార్య 

కారణానుచ రావృతాగారుడనుచు 
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జనులు నిను న్ను నుతించిన సరణి హరిని 

సన్నుతింతు రభేదదిసహి తులగుచు” 

ఇతి హరి హూరాదె డత భావమును ప కూడ ముగ! (పకటి ంచుచున్న ది మూలమున 

పంచమాంకమున గల “మార్జార క దుఃఖం యాద్య నీ గహ కుక్కు చే” 

యను శ్లాకమునకు 

ల 

గీ. పొంచి కోడిని పిల్లి భకేంచినపుడు 

మమతచే దుఃఖభితుండొను మానవుండు 

చెలగి యది మూషకమును భక్షీంచునప్పు 

డవ్విధంబున దుఃఖితుండౌనె చెపుమో ఆళ్వాా. 8 

వై విధముగ గావించిన ఆనువాదము మూలానుసార మే అయ్యును అందలి 

ఎత్తుగడలో “* పెంచి” యను పదమునకు బదులు, “ఇంటికోడిని”ి అన్నచో 

మూలమున కనుగుణముగ నుండెడిది, 

మూలమున షష్టాంకమున ఉపనిషత్తు వురుమనితో *(సకోపమివ) కోనా 
మాత్మాన మజానంత మంధమివ పత్యు త్త తరం దాస్య త్ర” (_గుడ్డివానివలె ఆత్మ 

నెటుంగని వానికెవ్వరు పత్యు_త్తర మీయగలు రని పలికిన వాక్యమునకు 

క. ఆనఘా ; యాత్ము నెజుంగని 

జనుడీశ్వరు డెవ్వ డని పసంగించిన యా 

తనికిం _బత్యుత్తర మి 

చ్చిన పండితు డతని కంటె (శేష్టుండగు నే” 

అని కావించిన అనువాదము సరశమయ్యు, మూలము కంటె అఖిన్నముగాను 

వి సృతతరముగను ఉన్నది. 

ఈ కావ్యము నందలి ద్వితీయాక్వా (సాంతము నందు గల కాశీపురవర్ణ 

నము (పబంధ రీతిలో సాగినది, ఇందు అల్జసాని పెద్దన మనుచరితము నందలి 

“అటచని కాంచె భూమిసురు” డను పద్యానుకర ణము గనవచ్చుచున్న ది. 

చ. “కనుగొనియె న్వివేకు డుడుకాంత శిలామయ సొధసంచర 

ద్వన రుహ లోచనా విలసిత నన మండల నంన చంద చం 
అజో | 

దన కమసీయ గంధ ముదిత |పబల |తిదశ [సవంతికా 

వనరుహ వి|భమ |ద్భమర వర్ణ ననర్గళ కాశికాపురిన్” 
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ఈ విధముగా ఈ ఆనువాదము మూలమునకు విధేయమయ్యును ఎడనెడ 
స్వతంతమై [పబంధోచితమగు శై లీబంధముతో ఒప్పుచున్నది. 

ఈ [పబోధ చంద్రోదయ కావ్యమున మూడాళ్వాసములు గలవు. ఆళ్వా 

సాంత గద్యమునందు “(ప్రబోధ చందోదయంబను మవా నాటకంబునందు 
పథమాశ్వానము” ఆని నాటక శబ్దమే ఉపయోగింపబడినది. ఇందు నాటకము 

నందలి (పథమ ద్వితీయాంకములు, (పథమాళ్యాసముగను (ఓలి? గద్యపద్య 

ములు తృతీయ చతుర్గాంకములు, ద్వితీ మాళశ్వాసముగను (288 పద్యగద్య 

ములు) మిగిలిన రెండంకములు తృతీయాళ్వాసముగను కూర్చబడినవఏ. ఈ కావ్య 

మున “సభికి శబ్దము “సభ్య” శబ్దమునకు పర్యాయముగా వలుమార్లు వాడబడి 

“సభికి పదమునకు సభయందలి ధర్మ జ్ఞుడను నర్జమేకాక జూదరియను 

నర్థము కూడ నున్నది. ఇందలి శైలి సరళమై శాతీయములతో నొప్పారు 

చున్నది, 

ద్విపద (ప్రబోధ చంద్రోదయము : 
ఈ ద్విపద రూసమైన ఆనువొదమును గావించినవాడు రాచూరి వెంకట 

లింగకవి.28 ఇతని తల్లి సుబ్బమౌంబ. తండి రామయామార్యుడు. గురువు 
సద్దనేందస్వామి ఇతడు న నియోగి. కౌండిన్యస గ్యోతుడు. ఆస _స్హంబ 
సూతుడు. ఈ (గ్రంథము నీతడు శ్రీ ఫెరపుది చంద్రశేఖర నృపతి, ఆతని 
కుమారుడు బంగారు వెంకట వీర మ వల్లభుడు అనువారల _పేరణచే 

రచించి (శ్రీ రామభ్యదునకు అంకితము గావించెను. ఈతని కాలము (క్రీ.శ. 1800 

1పాంతము, 

ఈతడీ కావ్యమును రచించుటలో మూలనాటకమునే కాక, నంది మరియ 
ఘంట సింగనల కావ్యమును గూడ ఆధారముగ (గహించెనని తోచును. ఇతడు 
ఆజంకముల మూలనాటకమును ఐదాశ్వాసముల కావ్యముగా రచించుట్క చిదా 

నంద నగర వర్ణనము గావించుట, ఈశ్షరునకు మాయవలన మనస్పనెడి 

పుకుడు పుకైనను సందర్భమున “నంగ శబ్దమును తొలగించుట, కథాంతమున 

జీవేశ్యరునకు పరమానంద దాజ్యపట్టము గట్టుట, ఫల శుతి చేర్చుట మున్నగు 
అంశము లీవిషయమును నిరూవించుచున్నవి. పై సందర్భములోని భావములు; 

పదములు కూడ కొన్ని నండి ఘంటల అనువాదము నుండి |గహింపబడినవే 

అని చెప్పవచ్చును. 



వెం 1 

ఇక ఈతడు న్వశం్యతముగ కూడ కొన్ని మార్పులు చేసెను, 

1. ఈతడీ కావ్యమును - పార్వతీ పరమేళ్వర సంవాదముతో నారం 

ఛ్రించెను. “మునురజతాచలంబున శ్రీ కంఠుం గనుగొని పార్వతీ కాంత బంధ 

మోక్షములకు మనను కారణ మందురది ఎట్టనిన” శివుడు మదిలో మోహ ముద 

యింప బంధ మొదవును. వివేకము గల్ల మోక్ష మొదవును” అని చెప్పెను. 

ఆంత పార్వతి మోహము వివేకము నేమిట జయించును? వాని వనులేవి ? వాని 

ఇఅలమెయ్యది ? వాని అక్షణములేవి ? మోహమెట్లు _పబలును? వివేకము దానిని 

భంజించి ఎట్లు [పబలును ? కేటతెల్ల ముగ విస్తరింప” మనెను, అంతట శివుడీ 

కథను చెప్పెను. 

వ. ఈ కవి కావ్యాంతమున ఏతత్కావ్య ఘనతను వివరించెను; 

చ్వి -- ఇది మహా నాటకం బిఏ పావనంబు 

అరయ నాకార నిరాకారములకు 

కర మొప్పగా నాది కారణం బదియ 

(శుత్యంతములను విచఘతమైన దిదియ 

[పత్యక మైన శబ్ద బ్రహ్మ మిదియ 

నంతతం బీకృతి చదివిన బుద్ది 

మంతుడు సురలకు మానమ్యుడై యుండు 

1మొక్కెదనని సాగి మొక్కినయంత 

[గక్కున శివుడె త్తి కౌగిట చేర్చి 

అలివేణి ! నీవు నేననెడి భేదంబు 

గలుగునే మనలమొక్క_టి యౌట గనవె 
యని గౌరియును దాను నధిక సంతోష 

మున వొంగి కైలాసమున నుండిరంత 

పైని గ్రంథ రచనోద్దేశమైన అద్వైత భావము గూడ |పదర్శింపబడినది. 

మొత్తము మీద ఈ |గంథము మూలవిధేయమే అని చెప్పనగును. 
ఇందలి ద్విపదలు ధారాశముగ సాగినవి, ఇందు “దినరా తి, “ఆనుభవించుక", 

"మనలముి (మనము) వంటి ఉపయోగములు కన్పట్టును, 



తీర్ 

“వివేక విజయము” (యక గానము): 

(వబోధ చందోదయమునకు గల మజియొక అనువాదము వివేక విజ 
యము. ఇది యక్షగానము. దీని కర్త చల్లా నూరయ్య. ఇతడు 16వ శతాబ్ది 
యందలి వాడు, దీని వాతపతి తంజావూరు నందలి సరస్వతీమ హాల్ (గంథాల 

యమున గలదు. కోనూరి గంగాధరుడను కవియును క్రానకురవంజి యను వేర 

[ప్రబోధ చందోదయ నాటకము ననుసరించుచు నొక యక్షగానమును రచించె 

నట్ర,2* 

జగన్నాటకము ; 

ఇది తెలుగు పబోధ చందోదయము ననుసరించి [వాయబడిన స్వతం[త 
కావ్యము. ఏతద్గింధ కర్త ఏదుట్ల శేషాచలుడు. ఈతడు కీ.ళ. 1700 [పాంత 
మున తెలంగాణమున నివసించెను. |పబోధ చందోదయ కావ్యమువలె నిడి 

కూడ ఐదాళ్వాసముల కావ్యము, [పబోధ చందోదయమునకును జగన్నాటక 

మునకును గల భేదసాదృశ్యము లివి, £5 

రెండింటియందును ఈశ్వరుండై న పరబహ్మంబు నందు జీవ (పకృ 

త్యాది జననము వర్ణితమైనది. అందువలె నిందును వివేకుడు, మతి కాముడు, 

రతి, [కొధుడు, హింస, లోభుడు, తృష్ణ, ఆహంకారుడు అను పాత్రలు వత్తురు. 

అందు _పబోధ చందుడు ఇందు జ్ఞానదేవుడు జనింతురు. బౌద్ధ, జైన, చార్వా 
కొది మత (పన క్రీ రెంటియందు సమానమే, 

శసేదములు 

(పటోధ చం(ద్రోదయము జగన్నాటకము 

1. ఆద్బ్వైత వేదాంత (పతిపాద 1. విశిష్టాద్వైత వేదాంత (ప్రతిపాద 
కము. కము. జీవ |బహ్మ భేద నిరూవ 

కము, 

వీ. ఈశ్వరునకు మాయ వలన బి ఇందు పర్మబహ్మమునకు జీవ 
మనను, మననునకు [పవృతత్తి (పకృత్యాదులు జనించిరి. దై ఇత 



ప్వక్ 

నివృ డి పి అను భార్యల వలన విశిషాదెతములండు మాద 

కామ[కోధాడులు, వివేకాదులు లేదు. 

జనించిది, 

డీ శి అహంకారుని ఛ్రారః పేరు లి ఇందు మమకాది యను భార్య 

లేదు. కలదు. 

కీ జైన బౌద్ధ చార్వాకాది సంవా 4 శైవ వైష్టవ సంవాదము, వారి 
దమ్ము మోహునికి వివేకునికి రువురికిని యుద్ధము. 
యుద్ధము 

న్. వివేకునకు టఉపసిషన్చ్పవివలన ఈ. నిరహంకారునికి భాంతి వలన 

వబోధ జననము జ్ఞానదేవుని జననము. 

గెపటోధ చం[(దోవయము జ అదె దై కళ బోధ: 

“(బహ్మ సత్యం జగన్మిథ్యా జీవో 'బవై వ నావరక" ఆను సిద్ధాం 

తము అద్వైతము. “బహ్మ మొక్క-టియే సత్యము, జగమంతయు మిథ్య, 

జీవాత్మ పరమాత్మ కంటె భిన్నము కాదు” అను జ్ఞానము నిది కలిగించును, 

ఈ విషయమునే [ప్రబోధ చం|దోదయ కావ్యమున 

ఏకము, నిత్యము 1బహక్రైము వె కల్పిత వికృతులున్న వస్తువులెల్లన్ 

ఏకత్వ మెలుగు వారికి శోకము మోహంబు లేధు సుమ్మీ మనసా 5-17 

అని చెప్పును. ఈ అడే కత మతస్థాపకులు (శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు, కృష్ణ 

మిశ్రుడు శంకరుని ఆద్వ్వైతమునే తన నాటకమున |ప్రతిపాదించెను. కొన్ని 

కొన్ని అవాంతర విషయ నిరూపణములందు మ్మాతము భిన్న మార్గ మనుస 
రచించెను. కృష్ణమ్మిళుడు తన నాటకమున వవచించినది వె వైప్పవాభైపైతము. 

అవ్ద్యామోహము నుండి మేలొనిన పురుషుడు తాను విశ్వాత్మకుడైన సామా 
చ్విష్షుస్వరూపుడే అను సత్యము నెజుంగును. 

“మోహాంధకార మవధూయ వికల్ప నిదా 
మున్మధ్య కోప్యజని బోధ తుషార రశ్శిః 



లీర4 

'్రొద్దా వివేక మతి శాంతి యమాదికేన 

విశ్వాత్మ కః న్ఫురతి విష్ణురహం స ఏషః 6-£6 

కృోన్ణమ్మిశు డిందాద్యంతము భ్ (పాబల్యమును వివరించెను, 

“అముష్య సంసారతరో రబోధ మూలస్యనోన్నూల వినాశ నాయ 

వి శ్వేశ్వరారాధన వీజ తత్వావబటోధా దపరో౭౬భ్యుపాయః” 4.7 

భ_క్రియనెడు బీజమూలమున లబ్బమగు త_త్త్వబోధమే ఈ భవవృతక్ష 

మును సమూలముగ కూల్చిచేయటకు తగిన సాధనమని తెలిపెను. జీవుడి భ కి 
ద్వారముననే పరమాతై క్యమును గుర్తించి కృతకృత్యుడగును. “సర్వదా 
కృత కృతో్యోస్మి భగవత్యావిమ్లభ_క్తేః (పసాదాత్” అని సార్థక్యము పొందును. 

జీవన్ముకావస్థ యందును ఆమె ఆతనితో నుండును. ఇట్టందు, భ్త్త త్వ 

మద్వైతముతో మిశతమాయెను. 

[ప్రబోధ చం[దోదయము నందలి ఈకింది రెండు శ్లోకములందును 

ఇగన్మి థ్యా తత్వమును, నిర్గుణము సగుణమునై న పరమాత్మ స్వరూప తటస్థ 

లక్షణములును బోధింపబడినవి. 

మధ్యాహ్నార్శ. మరీచి కాస్వివ పయః పూరో యదజ్ఞానతః 

ఖం వాయు ర్జ్వలనో జలం శీతీరితి తై 9లోక్య మున్మీలతి 

యత్తత్వం విదుషాం నిమీలతి పునః |నగ్భోగి భోగోవమం 
సాందానంద ముపాస్మహే తదమలం స్వాత్మావబోధం మహః 1-కే 

మధ్యాహ్న సూర్యుని కిరణములు జలమయములైై తోచునట్లు, అజ్ఞాని క్రీవిశ్వుము 

భూజల వాయ్వగ్ని నభోమయముగ కన్పట్టును. యోగుల దృష్టికి పూదండ 

యందలి సర్పభాంతి వంటిదగు నీ (భాంతి తొలంగును. ఇట్లు స్వ పకాశమును 

నిర్మలమును, జ్ఞాన ఘనమును, ఆగు పరమాత్మ నుపొసింతును. 

“*యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే యేన జాతానిజీవంతి యత్పం 

యంత్యభిసంవిశంతి తద్విబిజ్ఞానస్వ తదృం హ్మేతి” అని _కుతివాక్యము. చరా 
చరమగు నీ సర్వపపంచము ఎందుండి యుద్భవించెనో, ఎందుండునో, ఎందు 

లయించునో అదియే _బహ్మము. అనగా సర్వ |[పపంచమునకు నుత్పత్తి స్థితి 
లయకారణము |బహ్మము. ఆ పరమాత్మ మాయా కారణమున సృథక్యగ్ని 

తేజోవాయు రూపముల గోచరించును. ఈ తటస్థ లశ ణమునకు, కృష్ణమి శుడు 
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మధ్యాహ్నార్క- మరుమరీచికలను, |నగ్భోగి భోగమును ఉసమానముగ చెప్పెను. 

ఇక సాం దానందము, ఆమలము, స్వాత్మావ బోధము అను మాటలలో పర 

మాత్మ స్వరూప లక్షణము చెప్పబడినది. ఈ పపంచ కల్పనారంభమునకు 

బూర్వుము, ఏకము ఆద్వితీయమునయి, సజాతీయ, విజాతీయ, స్వగత భేదరహి 

తమైయున్న ఏకైక వస్తువు |[బహ్మము, ఈ (బహ శ్రిపదార్థము నేతినేతి వాక్యము 

లతో మాాళము నిరూపింప దగినది. ఈ [ప్రపంచము అనృతజడ దుఃభాత్మ 
కము. ఆట్టు కానిది [బహ్మము. అందుచేశనే దానిని సచ్చిదానంద మనిరి, 
“తమేవ భాంతమను భాతి సర్వం' అని శతి చెప్పినట్లు ఆ [బహ్మము తాను 

స్వయం (పకాశమానమలు సర్వ జగత్తును, సూర్యచం[దాదులను “సెతము 

_పకాశింప జేయుచున్నది. 

ఆంభః శీత కరాంతిరిక్ష నగర స్వప్నేంద జాలాదివత్ 

శార్యం మేయ మసత్య మేత దుదయ ధ్యంసాది య క్షం జగత్ 

పక రూప్యమివ (నజీవ భుజగః స్యాత్యాన బోధే హరా 

వజ్జాతే (ప్రభవ త్యథా స్త్రమయతే తత్తాావ బోధోదయాత్ 6ఎక్? 

జలనున గనవచ్చు చండుడు, గంధర్వ నగరము, న్వప్నము, ఇందజాలము 

అనువానివలె కార్యము ఆనృతము. ఆదిమేయము, ఉదయధ్యంసాన్వితము. అట్టి 

జగము ర జ్ఞావున సర్పము, శుకియందు రజతమువలె (బ్రహ్మము నందు గోచ 

రించును, ఆజ్ఞాన మూలమెన ఈ అబోధము త_త్ర్వ్రజ్ఞానముచే తొలంగును _ 

“కస్మిన్ను భగవతో విజ్ఞాతే సర్వమిదం విజ్ఞాతం భవతి అనునది (శ్రుతి వాక్యము. 
స్వాత్మావ బోధ రూపమగు [బహ్మ్యము కంటె (పపంచము ఖిన్నము కాదు. 
కాని అధ్యాసచే ఒకదానియం దింకొకటి గోచరించును. ఒకప్పుడు [తాడు పాము 

వలెను, ముత్యపుచిప్ప వెండివలెను తోచును. _సర్ప!భాంతికి రజ్జు వధిష్టానము. 

రజత్మభ్రాంతికి కు క్తి ఆధిష్టానము. ఈ అధిష్టాన జ్ఞానము కలిగిన ఎడల సర్వ 
మును |భ్రాంతియని తోచుటచే అజ్ఞాన మడగును. సవ్వానర్థ నివృత్తి కరమగు 

ఈ త_త్హ్యజ్ఞానమే పురుషార్థ సాధనము, 
మా య: 

జగన్మిఠ్యా త_త్త్యమును వివరించు నీ వేదాంతమున మాయా సిద్ధాంత 

మధిక ప్రాముఖ్యము వహించును. మాయయే అఖిల సృష్టికి కారణము. కృష్ణ 

మిశుడు జగత్సృ్టిని గూర్చి యిట్లు చెప్పెను. 

49) 
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“పుంనః సంగసముజ్షితస్య గృహిణీ మాయేతి తేనాప్యసా 

వ స్పృష్టావీ మనః (పసూయ తనయం లోకా ననూత క్రమాత్” 1.17 

“సంభూత (పథమ మహేశ్యరస్య సంగా 

న్మాయాయాం మన ఇతి విశుత _స్టనూజః 

తై 9లోక్యం సకల మిదం విసృజ్యభూయ 

స్టే నాథో జనిత మిదం కులద్యయం నః” l= 

ఈ ఈళ్వర మాయా సంగ మతిచిత మైనది. సత్యమును గన్పీపుచ్చి యసత్య 
మును |[బదర్శిందు పీ రెండు గుణములు మాయాలక్షణములు. ఈ లక్షణమును 

|బహ్మ కారోపించిన ఆత డీళ్ణరుడగును, అచలము శుద్ధమునగు ఏక్టబహ్మము, 

తన మాయా ౪ క్రిచే సృష్టిక ర్త ఆయ్యెను.!6 కృష్ణమి,కు డీసిద్ధాంతమును కావ్య 

రీతిలో చమత్కరించెను. పురుషుడు నిస్పంగుడు, ఆతని గృహాణి మాయ 

తత్సంస్పర్శనము లేకయే ఆతడు మనోభిధుడగు నుతుని గాంచెను. రెండవ 

శ్లోకమున “సంభూతః (పథమ మహేశ్వరస్య సంగాత్” అని గలదు, ఇట నీ 

సంగము కేవలవీక్షణ మామే అని (గహింవవలెను ఈ మాయ పురుమసి 

గృహిణి ఆయ్యును ఆమె వేశ్యావిలానిని వలె నాతని వంచించును. ఆవిచార 

సిద్ధయైన, అసత్య భావముల నుపదర్శింప జేయును.£” ఆమె దుర్విద ద్ద ఓర నం 

(పయోజన కారణ రహితముగ వర్తించునది£ిి. పై మాయా విచేష్టితమ లిట్టివి, 

స్పటిక మణివద్భాస్వా న్దేవః పగాఢ మనార్యయా 

వికృతి మనయా నీతః కామ ప్యసంగత వికియః 

నఖలు తదుపశ్లేషా దన్య వ్యవైతి రుచిర్మనాక్ 

(ప్రభవతి తథా ప్యెషా పుంసో విధాతు మధీరతామ్ 1-26 

మాయ కుటిల స్వభావయై, స్పటిక మణివలె సదమల స్వచ్చుడైై భాసించెడు 

పురుషునిలో వికారములను గలుగజేసెను, ఈ మాయేశ్వరుల _పథమసృష్టి 
మనస్సు - ఈ మనస్సును మాయయే పరమేశ్వర పదమునం దభిషేకించినది. 
ఈ దుర్వుర్హనము నాంద్రికర్త లిట్లు వివరించిరి, *ఆదియునుం గాక దుదాచారి 

యగు మాయాదేవి కపట కృత్యం బొక్కటి వినుము. తానును జవ్వనం బెడలిన 

పెద్దదాన నతండు పురాణ పురుమండు, విషయరస విముఖుండు గావున 

నేతత్పరమేశ్వర పదంబునం దన తనయుండగు మనంబు నింతటం బట్టంబు 

గప్టైదనని తలంపి 
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ఈ మాయ (బప కాక మువలె సత్సదార్థముగాదు. జ్ఞానముచే దానికి నివృతి 

గలదు ఇట్టి మాయ నొప్పినందు వలన !బహ్మ కుద్దత్వమున కెట్టి భంగమును 

గలుగదు. ఇది ఆనర్థ మూ: మని ఎజింగినంతనే జ్ఞాని దానిని మూలముట్టుగా 

జెఅుదును, 

మనో విజృంభణము : 

మాయావశళిష్ణుడగు నీశ్వరుని ప్రథమ సృష్టి మహత్తు. అనగా మనసు, 
ఈతనికి చిత్తము, అంతరాత్మ యని పేర్లు. ఈతనికి పవృత్తి, నివృత్తి యను 

భార్యలిరువురు. (పవృ తి వస మోహ [పధానమగు, కామ; కోధ, లోభ 

దంభాహంకారాదు లుద్భవించిరి, నివృత్తి వలన వివేక, వస్తు విచార, వై వైరాగ్య, 

సంతోష సంకల్ప పభృతులు కలిగిరి. మనను మాయా పోద్బలమున విజృం 

భించి - తానే పరమేశ్వరుని వలె వ్యవహరించెను, ఈతడు నవద్వార పుర 

మునుళి? నిర్మించి అందు తాని నీచ్చవచ్చి నట్టు ప ర్హిలుచు, న్వధర్మాములను పురు 

షుని కారోవించును, 

ఏకోపి బహుధా తేషు విచ్చిద్యేవ నివేశితః 

స్వ చేష్షితమధథో తస్మి న్విధధాతి మణావివ 1.28 

అంత పరమాత్మ అతని కందు మణి కింద వ త్తివిధంబున నిజ చేష్టితంబులు 

చూపుదుండ, నీడ తోడం గూడిన దర్పణంబు జాడ నహం|బహ్మీ భవించి 

మెలగుచుండెను. ఈతని (పథమ సంతానమగు అహంకారుడు ఈశ్వరుని కౌగి 

లించెను. ఆంత నీశ్వరుడు ఆత్మబంధముల చిక్కుకొని అవిద్యానిద్రకులోనై 

బహు విధ స్వపష్నముల గావించెను, 

ఇది నా తల్లి, యుత౦డు తండి, యిది నాయిల్లీ కళతంబు నా 

యిది నా బిడ్డలు పీరు నాహితులు వీరే వై భవం బెల్ట నా 

యడి యందున్ జడమాన సోదయు డవిద్యా నిద ఘూర్జిల్లుచున్ 

సద సద్యస్తు వివేకి అయ్యు గను సంసారామిత స్యప్న ముల్ ఎ! 

మనః [పవృత్తి మోహానువర్హిని. అది మోహాదుల ఎడ పీతి గలిగి వివేకమును 

పారదోలి, స్వప్నమునే సత్యముగ నెంచి (భాంతిలో బడెను. మోహాదు లవిరళ 

[ప్రచారము గలిగి పురుషుని సంపూర్ణముగ నా|క్రమించెను, 



త్రీ68 - 

మోహ విలాసము: 

మోహము (ప్రగాఢమైనది, కామ సాహచర్యమున పురుషునిలో ఆది చిత్త 
వైకల్య మును గలిగించును. విద్యా విషయముల నడ్డగించును. ధర్మమును నశింప 

చేయను, కాంతిని విలయ మొందించును. మోహవిషయకములగు [కోధ లోభా 

దులు హింసా తృమ్టాత్మకము లగుట వలన అహింసా సత్యా స్రేయాపర్శిగహా 

దులను చెజుతురు. మోహునకు మిథ్యాదృష్టి సలి, విభమావతి నెచ్చెలి. ఈ 

మోహ విభమము నాస్తికతా నిలయము, మోహుడు మిథ్యాదృష్టితో కుంటెన 

క త్తెయైన [శద్ధయను తొత్తుకూతు రుపనిష త్తరుణిని వివేకునిశో హత్తింప నెత్తు 

కొన్న యది మున్న యది మనలకు [బకికూల గావున దలపట్టి తివిచి తెచ్చి 

యారండను బాషండుల కొప్పించ” మనుటయు [2-78] - అదియును 

“రా స్ర్రంపు బల్ల ణు పులు శరీర సుఖంబులకు జెజటుపన చేటలు గాని నిజంబులు 

కొవనియును, మోక్షంబు గలిగెనేని అది విషయానంద విముక్తంబు కావున 

గొజకాదనియు చెవినిల్లు కట్టుకొని చెప్పి వేద మార్గోపనిషత్తుల "తోడ శ్రద్ధను 
విరుద్ధపజిచి, చెవియుం జెకు,,. నెణుంగకుండ వేద బాహ్య పాషండ వశంవద” 

జేయటయు నిందుకు నిదర్శనము. (8-2) మిథ్య మోహుని హృదయమున 

సాలభంజిక వోలె స్థిరముగ నెలకొన్నది, (1-76) 

మిథ్య మోహు నుప శ్లేషించిన క్షణమున నామెకు తిరిగి యహౌవసము 

(పాపించెను. “రాణించిన నీ కౌగిట (బాణేశ్వర మగుడ నాకు |బాయము 

వచ్చెన్” (2-76) అని ఆమె అనును. ఇట్టి మిథ్యను కామక్రోధలోబాహంకా 
రులు నిముసమెన ఎడబాయలే రుం 

వివేకము _- మానసిక లయము : 

సారశుభైక మూర్తియగు సర్వ జగత్పతిని మోహానువర్తియగు మనసు 

సంసార పయోధి యందు (దోచెను. ఆతం డంత మిథ్యావళమున వివేకుని తృణీ 
కరించెను. చిలుదీపము కూడ నంధకారముకు తజుమ శ కృమైనట్లు, వివేకు 

డతనిలో నెచటనో దాగియుండి విద్యా ప్రబోధ చంద్రుల యుదయమున శై 

యత్నించి విష్ణుభక్తి ఆన్నుగహమున, ళాంత్యాది సఖుల సహకారమున ఉపనెష 

ద్విబారమున జీవునిలో అద్వైతానుభవము గలిగించెను, 
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జీవుడిట్టి అద్రై్వశానుభవమా నొందుటకు గొప్ప మానసిక పరిణామ 

మవసరము. ఇట్టి పరిణామమనకు యోగము పరమోసస్కారకమైనది, వ్యుత్తి 
తచిత్తున కేకా గత కలుగుటకు నిర్హుష్టములై న యమ నియమాసన (ప్రాణాయామ 
(పత్యాహారు ధారణ ధ్యాన, సమాధులను యోగావగానుమ్టైోనము లవసరములు. 

అద్వైతానుభవమునకు యోగ ప్రాధాన్యము తెలుపుచు కృష్ణమిశుడు తన నొటక 

నాంది యందలి రెండవ క్లోకమున యోగసమాధి నిష్టడైక శివుని ధ్యానము 

గావించెను. ఈ యోగము ఇందు విష్ణుభక్తి (పేరితము. ఆందుచేత విష్ణుభక్తి 
యమ నియమాదులను గూడి వివేకుని సెన్యసంరంభణము గావించుట (8-50) 

“బుతంభరా తత్ర పజ్ఞా” ఆని యోగ సూత్రము వచించునట్లు, శాంతి |శ్రద్ధల 

దౌత్యమున వివేకో పనిషశ్సంగమమలు ఆనందించు జీవువిలో బుతంభర 
ప్రబోధ చందోదయమునికై కృత సన్నాహయగుట (8-80) జరిగినవి. యోగ 
సూూతములందు శాంత చిత్తము సాధింయమటకై చెప్పబడిన సాధనములు మై క్రి, 

కరుణ, ముదిత, ఉపేక్ష అనునవి, వానినే కపి కావ్యమున వివేకుని _ చెల్లె డుగా 

పేర్కొనెను, వ్యాసుడు యోగనూత్ర వ్యాఖ్యానమునందు చెప్పిన దానినే( 1-88) 

కృష్ణమి శు డిట్లు చెప్పెను, 

మెతి ఇట్టనును. 

నను సుఖునెడ, నతి దుఃఖపరు నెడ గరుణ బుణ్యతత్పరుని ఎడ ముద్రిత న్ 

జెనటి యెడ నుపేక్షను తమ మనమున నిల్పుదురు శాంతమతులు మహాక్ముల్ 
(8-81) 

సుఖుని ఎడ మెతిని, దుఃఖ విహ్యలుని ఎడ అనుకంసను, పుణ్య కర్మ 

ముల ఎడ ముడితను, కుబుద్ధుల ఎడ నుపేక్షను శాంత మతితో నిలుపవలెను. 

ఈ విధముగ జరిపించి ఆతడు రాగముఖో(గ దోష సంకలితుడయ్యును ఆతని 

ఆత్మపులు కడిగినట్లు నిర్మలమగును. 

ఈ యోగ సాధనమునకు మున్ముందుగా జీ వుడు కామ [కోధముఅను వీడ 
వలెను, అపుడు కాని వై రాగ్యముదయింపదు, అటు పిమ్మటనే ఆతడు యోగ 

ముచే స్మిత, రాగ ద్వేశాభినివేశాది పంచ శ్రేశములనుండి తరింప గలడు, 

వివేకము ఆత్మోద్ధరణ యక్నమున అబోధమే మోహమూలమను సత్యము 
నెణుంగును. తాను నిస్సారమగు మరుమరీచి కాష్టి జః మున మునిగి తేలుచ్నున 
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వాడనని గుర్తించి ఇట్టి ఆబోధ మీళ్వర పదార్చనముననే ఛేదింపనగు ననా 
తలంచును. వస్తు విచారముచే కాముని జయింప నెంచును. వస్తు విచారము 

మూఢునికి మిథ్యాత్వము. నెణింగించును, స్రీ యనునది కేవలము మాంసప్క 

బుతిక యను జ్ఞానము కలిగించును. వ్యాస శాంతివాక్షములు ((బహ్మ సూత 

ములు=* మహాభారత పఠనము, భగవద్గీత) బుధ [పవర సమాగమమ్ములు, 

కాము నోడించుటకు తగిన ఆయుధమ్ములు. క్షమాగుణముచే [కోధము నణంచ 
వలెను. కోవించు వానిని చిణునవ్వు ముఖముతో నెదుర్కొానుట, ఆవేళ 

వినశుడగు వానిని సాధూక్తులతో బలుకరించుట హెచ్చి చేపట్టకు వచ్చు నాతని, 

విలోకించి (పార్థనముగావించుట క్షమా గుణ లక్షణములు. దయాత్మక సాధనమే 

|కోధ నిరసనముశకు సమర్థము -- (కోధ మర్దనమున హింసా పారువ్య, మాన 

మాత్చంస్యదులు సహజముగ నంతమొందును. సంతోషముచే లోభమును జయింప 

వచ్చును. ఆ సంతోష మిట్లు బోధించును. 

“ముదిమను తెల్బత్రాచు తన మూర్ధము మింగెడి మృత్యుదేవియ 

ప్పిదప బరి గహంబు లనుపెన్ బులులుం దినగాచుకొన్న వ 

త్యదయత నిశ్హైజింగి కృపణా [పమదామృత వారి రాశిలో 

విదిలిచకొమ్ము లోభ పదవీ పరిషి క్త రజకపరంపరల్ (&—85) 

ఇట్టీ (పమోదమున లోభమణగి పోవును. అదే తృష్టాదెన్యానృత వాద వైశున్న్వ 
వాక్ "సే యాస తృ్పతి గహాదులు న్మిగహింపబడును. అనసూయాదులచే 

మాత్సర్యము, _ పరోత్కర్షసంభావనచే మదము, పరగుణాధిక్యక థనముచే 
మానము నిర్దేయములు, ఇట్టి మానసిక పరిజామావస్ట యందు విష్ణుభక్రి వివే 
కునికి తోడ్పడును, అతడు ఉపనిషత్సంగము నాళించి తనకు ఉపనిషద్విరహము 
గల్పించిన మోహుని నాశ మొనరింప, పరివారయుకుడై కదనమునకు గదలును. 
ఇట్టి యుద్ధ సమయమున విష్ణుభక్తి నిష్కమిచును, ఏలన వివేకుడు పాషం 
డాది మతముల నెదిరించి బుజు సద్ధాంతమును [గహించు సమయమిది. (శద్ధ 

సంగామాద్యంతము ఆతనితో నుండును, వివేకుడు న్యాయ దర్శనము ద్వారా 
మీథ్యాత తంబు నెటుగ యత్నిందును, $8* బహువిధ పాషండాగమముల నెది 

రించుటకై వేదాంత సరస్వతి వెష్టవప శైవ సౌరాది బహ్మ సిద్ధాంతములతో 
కూడి వివేకుని కండగా నిలుచును. మీమాంసయు ఆమెక గ భాగమున నుండును. 
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ఆపాణి సతి య్మగభాముక సాంఖ్యన్యాయ కాజాద భా 

ష్యావళ్యావృతపార్శ్వృయై, దళ శత న్యాయ స్ఫుర ద్బాహలై 

తావేద్యతయ లోచన తితయయై ధర్మాస్యయై సంగర 

ఇ్మా వి|క్రీడకు వచ్చె దుర్గవలె మీమాంసా మవాదేవియున్ (ఉలారి1 

స్వభావ (పతి ద్వంద్వములగు నాగమములు తర్కములు ఏకత సమా 
వేశమగుటకు శాంతి ఆశ్చర్యము నొందగా (శద్ధ “వేదమూలములగు, శాస్త్రము 

లకు అవాంతర విరోధమున్నను న్నాస్టిక ఫతిక్షేపణమున వానీకి సాపత్యము గల 
దని ఆమెకు తెల్పును. *2 సమ్ముదము నందు ఏర్లు ఆంతర్జీన మగునట్లు, వైదిక 

మతములన్నింటికిని, జగత్కాంతుడగు నీశ్వురుడొక్క డేగమ్యుడు. ఇట్టి వైదిక 

మతాదుల సావోయ్యమున పురుషుడు లోకాయత్క పాషండ, దిగంబర కాపారి 

కాది మతము లసత్యములని యెజుంగును,. న్యాయాద్యనుగత మైన మీమాంస 

నాసిక తర్కనులను తరిమివేయును. వి వేకుడిట్లుంతర భాహ్య శతు నిర్ణయము 

గావించును. మోహుడు “దూరదృష్టి దూర శవణంబులు మొదలయిన యోగోప 
సర్గంబులునుం దాను నెక్కడ నడంగెనో కాని యడపొడ గనరాకుండవివృను” 

(5-2) మనసు పుత పాత విలయంబుక బుట్టిన కోక వహ్నిచే వెత నొందు 
చుండ నాతసికి వెరాగ్య ముదయించును. ఆంత విష్ణుభక్తి తోడై వ్యాస భారతి 

నాతని కడకంపి ఆతనికి చి త్తళాంతిని కలిగింవ |పయత్నించును. 

కామ్మక్రో ధాదులు నశింప ప్రవృత్తి రహితమైన మనసు తానే హన్యమని 
తలంపగా, సరస్యతి ఆతనికి మోహబంధములు తొలగించు [తోవను, [ప్రపంచ 

మెల్బ నశ్వరమనియు, పాంచ భౌతిక తనూకోళంబు సముద్ర ఫేన సమమనియు 
తతర హస్య మును తెలుపును, ఆ బ్రహ్మ మొక టియె సత్యమసియు, తద 

న్యము వికల్పితమనియు, నా సత్యము నెజింగిన వానిని మోహ శోకములంట 

వనియు భవ దుఃఖసారమునకు మూలము మమత్వమే అనియు బోధించును, 
“'పెంచినట్టి కోడి* బిల్లి భక్షీంచిన, చెందు వగపు పిచ్చుకందు గలదె” ఆని చెప్పి 

మోహము ఆపత్యము పేర స్వీయమౌొ తనువును నిట్టనిల్వు నిరతంబు దహించు 

చుండుననియు,పాళ ము కుడై న వానికి విర క్రియు|పకాంతియ లభింపగల వనియు 

వచించును. నితాంతళోక _పహారమునకు చింతయే భేషజమని తెలిపి బహ్మానంద 

సాధన కాఠణములగు ఆంతర్చఫార్థక్ష్యంబులను వివరించును కి 
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సతో వము ర్ 
చి 

వేదాంత బోధచే ప్రశాంతి నొందిన మనమ్మున వై రాగ్యోదయ మైనది. 

ఈ వైరాగ్యము తనువు నశ్వరమసియు, సిరులు చంచలములనియు, లోకము 

[ప్రబల శోక నిర్భర మనియు-- అయినను మూర్చలు ఆత్మ నుఖముల ఎడనే 

ఆస క్రలగుదురనియు మనమున కెణింగించును. 

[తోవ బాంధుళలు పుష్కఠంబున డోయదం౦బులు వార్డిలో 

నావికుల్ సలిల [పవాహమున న్నగ౦బులు కూడుచున్' 

బోవు చుండెడి కై వడిం బీతృ పుత బంధుల పోక స్వా 

భానీకంబని కోవిదుల్ మది బట్టు కొల్పరు కోకమున్ (5-88) 

అని క్షణ భంగురములగు నైహక బంధములను దూషించును. వై రాగ్యముచే 

[(పశమనము నొందిన మనము నివృ త్తిని చేపట్టి శమదమ సంతోషాదులగు 
పుతులు అతని ననసరింప్క యమ నియమాదు౭గు నమాత్యులతో వివేకు డుప 
నిషత్సపాతముగ యౌవరాజ్యము ననుభవింప మతి మున్నగు తోబుట్టువు లతని 

సేవింప, విష్ణుభక్తి యన్ముగహమున స్వస్థత నొందును. ఇట్లు పంచక్షేళములను 
తరించిన మనము త తఃబోధమహోదయము నందడుగిడును. ఆతనికిపుడు సర్వ 

విచారము సత్యాన్వేషణమే - ఇట్ల మనము నిశ్చలత్వము బొందిన నంత 
రాత్మయు సంత తానందము వహించును. 

ఉపనిషద్విచార ము-అదై ్ రతానుభవము--అత్మాను సంధానము అనువానితో 

నిర్మలుడై. న జీవుడు మాయ అనర్థ మూలమని యెణీంగి ఆమెను అంతమొనరింప 

నెంచెను. వై రాగ్యోదయంటై నది మొద లిహపర సుఖవిముఖుగై నరక జననం 

బైన పాపమునకు వెజచినట్లు నశ్వరమును బంధ కారణమును నగు పుణ్యంబున 

కును వెజచును. నిష్కామమైన సుకృతకర్మము నెట్టకేల కంగీకరించును. ఈ 
సామి యొక్క. (పత్యకృవణత్వమును చూచి ధర్ముడు తన్ను కృత కృత్వునిగా 

తలపోసి వ్యాపార రహితుడగును. ఆతడిపుడు వివేక సహితముగ ఉపనిష 

ద్విచారము గావించి పరమాత్మ జ్ఞానము పొందును. పురుషుని కిట్టి ఉపనిష 

చ్చీంతను బాప నెంచిన మోహు డాతనిపై మధుమతి నంపును, కాని తర్కసా 

హాయ్యమున నీశ్వరుడాయోగోప సర్గమును తిరస్క రించి విషభ క్రి _పభావమున 
౧ ఇ అర ఓ 

సంసార వార్నిధిన తఠించితినని సంతసించును, 
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వ నాస్తిక పాషండ మత (పభావముల నుండి రక్షించుటకు 

ఒక చెన న్యాయ ష్మాంసాది వ మతములు, వివేకోపనిషత్సంగమానంతరము 

వ. లగుచున్న వి, ఉపనిషత్తు 

ఎవ్వని యందు విశ్వ ముదయించు నడంగు దలంప నీ జగం 

బెవ్వని దీప్తి గానబడు నెవ్వని తేజము చిత్చుఖాత్మకం 
బెవ్వని బుణ్యు లెల్ల గుణియింపుచు దై్శతతమంబు బాసికా 

వ్వలనన్ భవంబునకు నేగరు వాని నుతింతు నకియన్ ర్- 52 

అని విశ్వాత్మ తత్త్వము తెల్పును. జీవుడు ఉ పనిషళ్చ్రళంసను, తదన్య దర్శన 

సమ్మగ పరిశీలనముతో గావించుచు యజ్ఞ విద్యను పరిశీలించును. ఆది కర్మ 

(ప్రధానము. అకియుడగు పురుషుని కీశ్వరక్వము లేదనియు, భవచ్చేదన సామ 
రకము సత్కర్మమునకు గిలదనియు, అట్టి [కీయ లొనర్చుచునే జీవుడు 
(పకాంత స్థితి వడయవలెననియు దాని సిద్ధాంతము. కాని వివేక జ్ఞానముచే 

సత్యము నెజింగిన పురుషుడు, యజ్ఞ విద్యావాదము నంగీకరింపడు. స్వభావం 

బున నచంచలంబగు లోవాము, దా నచేతనమయ్యు చుంబక పాషాణ సన్నిధాన 

మున గదలు కరణి నస్వతం తయగు మాయ యీశ్వరదృష్టి _పేరితయై చేష్టించి 

జగములు కల్పించుచుండును. ఇట్టి యీళ్వరుని మహిమ తమోంధులయిన 

వారలు గానలేరు, కర్మంబులచేత నజ్ఞానమయ సంసారంబు చెడుననుట చీకటి 

చేత చీకటి చెడుననుట గాదే యని తద్విమర్శనము చేయును. [5-82] వేదాంత 

దర్శనమును (ఉత్తర మీమాంస) వవ్వైక్య పరమగుటచే నద్వైత దర్శన 

మనియే చెప్పనొప్పును. ఉపనిషత్తు లోకాంతర ఫలోపభోగయోగ్యుడగు పురు 

షని (పతిపాదించుట ద్యారా కర్మోపయు క్త మగుచున్నదని మీమాంస నుడు 

వును, ఇందుకొక శిష్యుడు సమ్మ తించును, ఠః శిమ్యడు [పభాకరుడని చం|దికా 

వ్యాఖ్యానము. మీమాంసా హృదయాధి డైవతమగు కుమారిలుడు “ఉపనిషత్తు 

కర్మోపయుక్తుడగు పురుషుని కొక, అకర్రయు అభోక్రయునగు సీశ్యరుని [పతి 

పాదించుచున్నదనియు, లోకాంతర ఫలోప భో క్రయగు పురుషుని కంటె నితరు 

డీశ్వరుడు కలడనియు” చెప్పును. 

(50) 
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ఆతడు చూచుచుండు జగదావళి చేష్టలు నసర్వసాకియె 

యీతడు మోహబద్ధు, డతడిచ్చ (గయాఫలమానజేయ దా 

నీతడు తత్సలంబు లతడేలు శరీరుల నెల్ల సీతడి 

చ్చాతత కర్మ శేషగత సంగు డితండతడౌట యెట్లనన్ 5.90 

వివెకుడు కుమారిలుని వాక్యములను (వశంసించి ఉపనిషద్వాక్యము లందులకు 

[ప్రమాణములనును 

ద్వైత సుపర్ధొ సయుజె సఖాయో 

సమానం వృక్షం పరిషస్వజాతే 
వక_న్సయోః పిప్పల మతత్తి పక్క 

మన్య స్ట నశళ్నన్న భి చాక నీతి 

పెని పేర్కొ_నబడిన పతులలో నొకటి జీవాత్మ, మజియొకటి పరమాత్మ, 

వారాశయించిన వృతము దేహము. ఆందాత్మ పూర్వకర్మ ఫలముల ననుభవిం 

చును. పరమాత్మ నిక్చలుడై యుండును. 

వివేకుడు తర్క సిద్ధాంతముల నంగీకరింవడు. ఆతనికి జగత్కారణ 

ముకు గూర్చి యొక నిశ్చితాభఖిపాయము గలదు. (పమేయ సముదాయమంతయు 

ఘటాదికముల వలె కార్యము, కావున పరమాణువులు ఉపాదాన కారణములు 

కాగలపనుట సర్వదా ఉపేశతణీయమని ఎంచును. నల్లని మేఘమాలికలు ఆకస 
యం 

మును గప్పినను ఆక సమెట్టి వికారమును గాంచనట్లు (బహ్మము (పపంచరూప 

మున గనవచ్చుట వలన ఆతని శుద్ధత్వమున 'కెట్టి భంగమును రాదు. 

జ్వలనద ధూమోద్గతిఫిః వివిధాకృతి రంబరే యథాభాతి 

తద్వద్ విష్ణు సృష్టి స్వమాయ యాద్వ్వైత విన్తరాభాతి 

పరమార్థ సారము 5-కితి 

అదె పకానుభవము : 
(co Trae 

ఉపనిషత్తు జీవున కాతడే పరమాత్మ యని ఎజింగించును. అంత పురు 

షుడు జరామరణములు గల తన కమలసచ్చిదానందాత్మకత నారోపించుట 



[బహ్మము నధుణము, దానిని ఎజిగియున చో [పతి వస్తువును య 

నుదాహరించి 'నేత్తి నేతి, క. ఇదికా ఏ] అని మాత మే వర్ణింపదగును,కి*” 

“ఇది అంతయు [బహ్మము” “సర్వంఖళ€ి దం బహ్మ' “త_త్తమసి' యను 

బోధలు భాందోగ్యమండలివి, ఆహం అను భావము ఆంతరాత్మ లక్షణము. 
మిథాశ్థత_త్త్వము నెజింగిన పిదప త్వం అనగా పరమాత్మ యని తెలిసి ఆంత 

రాత్మ [(వళాంతమగును. ఈ తత్త్వమసి వాక్యమునకు ఆనంత మంగళ గుణా 

కరమైన (బహ్మమునకును, ఆజ్జానియగు జీవునకును సామాశాధికరణ్యము గల 

డని “తాత్పర్య ముం జీవజడాత్మక మగు [బ్రహ్మాండము ళరీరమనియు, [బహ్మము 

దాని కాత్న యనియు జీవ బహ్మలకు గల సంబంధము సీవొాక్యము తెలుపును, 

తత్వమసి అనగా “నీవు వాడై యున్నావు” అని అర్థ ము, 

“ఇదినేగానిది నేగానిది నేగాననుచు నిక్పయింపుచు రాలి 

ర్వది యెదు నడచి యెయ్యది తుదితోచెడినదియ నీవు (ధువమని 
వరికెన్" 5.06 

ఉపనిషద్విచారము వలన జీవుడు (బహ్మ విద్యాధికారి ఆగును. ఆతడు 

ఆత్మను వినవలెను. ఆలోచింపవలెను. ధ్యానింప వలెను, “ ఆతా్రవాఆరే [దష్టవ్యః 

[శోతవ్యో మ_న్హవ్యో నిధిధ్యాసితవ్యః” అని బృహచారణ్య కో పనిషత్తులో ఆత్మ 

సాఇాత్కారార్థమయి (శ్రవణాదులు చెప్పబడినవి. [శవణమనగా ఉప్మకమోప 

సంహారాడి నిబంధనలను న్యాయములను అనుసరించి ఉపనిషదర్థ విచారము 

చేయట. ఆవిచారమున (పత్యగభిన్నా ద్వితీయ పరమాత్మ యందు సర్వోపనిష 

త్తులకు తాత్పర్యమని స్పష్టపడగలదు. మనన మనగా ఆ విచారము వలన తేలిన 

భావమును యుక్తులతో సయితము నిశ్చయించి ఎల్లప్పుడును చింతనము 

చేయుట.” నిధి ధ్యాసనము వలన పురుషుని యందు విద్యా (ప్రబోధ చందో 

దయమగును, 

“కలుగునొ కల్లదో యవునొ కాదకొ, తోచునొ తోచదో తుడిన్ 

నిలుచునొ నిల్వదో యనెడు నిర్భిర సంళయమెల్ల మాని ని 
ర్మల సహజ (ప్రకాళ మహిమంబును బొందుదు రెల్లవారునే 

గలిగిన యట్టి నాడ యిదె కల్గితి నేను ప్రబోధ చం డుడన్” క 
peo ib9 
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[వబోధము జనించిన పిదప మోహాంధకార వికల్పములు నశించును. ద్ధాళ 
వివేకమతి శాంతి మయాదికము ద్వారా పురుషుడు విశ్వాత్మకుడై న వీవ్షువగును* 

గాఢ మోహాంధకార వికల్ప నిది 

తములు వోవ (పటోధ చందముడు పొడమె 
శ్రద్ధ మతి కాంతి మొదలు సర్వమును గలయ 

జూడగా నేనె తత్పరంజ్యోతి నైతి ర్] 1 1 

అని పురుషుడు [బబ్రహ్మముతో నైక్యము నొందును, 

(ప్రబోధ చం(దోదయమున ప్రతిపాదింపబడిన ఆన్య మతములు: 

1, చార్వాక మతము : 

దీనికి లోకాయత మతమనియు, బృహస్పతి మతమనియు, పేర్ల “అథ 

లోకాయతం, పృథి వ్యాప స్తేజో వాయురితి తత్తాాని, తేభ్యశ్ర్రై తన్య” మ్మని 

బృహస్పతి నూత్రము, ఈ మతమందు పృథివి, సలిలము, అగ్ని, వాయువు 

అనిత_త్తాములు నాలుగు. (పత్యక్షమే (ప్రమాణము. అందువలననే పంచ భూతము 
లలో ప్రధానమైన ఆకాశము వీరి మతమున లేదు. (బతికియున్నంత కాలము 

సుఖముగ జీవింపవలెననుట వీరి సిద్ధాంతము, వీరు అలౌకిక పురుషార్గమగు 

మోక్షము నంగీకరింపరు. ఈ మోక్షము పరలోక సుఖము అనునవి మూఢులచే 

కల్పింపబడినవని ఈ మతస్థుల విశ్వాసము, సర్వలోకాభిమతార్థ ము నుప దేశించు 

టచే లోకుల యందాయతమయినది (విస్పరింపబడినది) గావున లోకాయత మత 

మనియు, సురగురువై న బృహస్పతిచే నివి కల్పింపబడుటచే బృహస్పతి మత 
మనియు వ్యవహరింపబడుచున్నది. నిరీక్యరమగుట వలన ఈ మతము నొ సీక 

మెనది, 

సి 
ఆపో 

2. అర్హత మతము: 

దీనికే జై నమతమని పేరు, ఈ మతమందు కార్యరూపముగా నసత్యము, 

భిన్నము, అనిత్యము; కారణరూపముగా సత్యము, అభిన్నము, నిత్యము, ఆత్మ 

దేహానురూప పరిమాణము గలది, ఈ మతస్థులు [పాణి హింసను మాని దిగంబ 

రులై, విషయ వైరాగ్యము నవలంబించి దేహమునందు మలము పూసికొని పాణి 
పాత్ర భోజనులై, కేళోల్లుంఛనము చేసికొని వాజ్నియమము గలవారై యుండ 

వలయును. మలధారణాదికము వలనను, ఆత్మజ్ఞానము వలనను _బకృతి వినిర్ము 

కుల యూర్థ్వగతి (ప్రాపించుటయే మోక్షము, 



క్ 

వ్ట్తి బౌద్ద మతము : 

దీనికి సౌగతమని ఇంకొక పేరు. ఈ మతస్టులలో నాల్గు తెగలవారు 

గలరు. వారిలో యోగాచాగులు బాహ్యశూన్యత్వ్ర వాదులు. రెండవవారు సౌ(త్రాం 

తికులు, వీరు బావ్యోనుమేయత్యవాదులు. మూడవవారు వై భాషికులు బావ్యోర్థ 
(పత్యక్షవాదులు. నాల్గవ జారు మాధ్యమికులు సర్వుశూన్యవాదులు. 

శ, పాళుపత మతము : 

పాథుపతులు ఈశ్వరుండే సర్వజగంబునకు నిమిత్త కారణుండనియు, 

పరమాజువులె ఉపాదాన కారణం బనియు, శై శాగమంబున చెప్పబడిన కంఠిక= 
రుచకముు కుండలము, శిఖామణి, భస్మము, యజ్ఞో ఎ వీతము ఆను ఆరుముద 

అను ధరించుట, నురాకుంభ స్థాపనంబు, సురాకుంభస్థ దేవతార్చనంబు మొడ 

లగు కర్మలచే ఆణున్వరూపుండగు జీవునకు గలమలమయ కర్మ తిరోధానము 

కలుగగా శివసారూప్యంబు నొందుటయె మోక్షమనియు చెప్పుదురు, 

శ, నెయాయిక వె శేషిక మతము: 
ర QQ 

ఈశ్వరుడు నిమిత్త కారణము. జగము సావయవము గావున ఘటాదుల 

వలెనే పుట్టినది, జనననంతమయిన దంతయు దాని యపాదానోపకరణ సంహ 

దాన (పయోజనాదు లెజింగిన వానిచేతనే చేయబడుట కానవచ్చుచున్నది. కాబట్టి 
జగము నిర్మించు నేర్చు గలవాడును, కర్మ పరవశజులై పరిమిత జ్ఞానముగల 

జివుల కంటె విలక్షణుండునునగు నొక్క సర్వజ్ఞు డుండవలయునను ననుమా 

నంబు సాధకము, అనాది కర్మ [ప్రవాహ౦బున నుఖదుఃఖానుభవంబను సంసా 

రముంజెిందియున్న జీవులలో నొక్కాక్క డీశంర (పీత్యర్థంబుగా వేదోక్త 

కర్మంబుల నాచరించుచుం దత్స్రసాద లబ్ధింబై న యష్టాంగ యోగంబున నాత్యం 

తిక దుఃఖ నివృ_్తియను మోక్షంబు వడయును. ఆత్యంతిక దుఃఖనివృ తి 

యనగా మజియెన్నడు పుట్టకుండ దుఃఖము తొలగిపోవుట యని నైయాలుక 

వై శేషిక మతము. ఆపుడు జ్ఞాన దుకొదులెవ్వియు నుండవు గావున నిది 

పాషాణ ము_క్టియని పీధందురు 86 

6. కాపాలిక మతము: 

ఏతన్మతానుయాయులు శివు ననుసరించి కపాల భికాటనము, శ్మశాన 
వాసము, దిగంబరత్వము పూనియుందురు. (బహ్మచర్యము వీరి విధులలో లేదు. 
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కపాల భీజాటనము (ప్రధాన సిద్ధాంతము కావున వీరికి కాపాలికులను శేరు 

కల్లినదిం 

7. మీమాంసా మతము : 

ఈ మతము పూర్వ మీమాంస, ఉత్తర మీమాంన అని రెండు విధ 

ములు. పూర్వమీమాంస జై మినిచే _పతిపాదింపబడినది. ఇందు భాట్ట [పభాకర 
మతములను రెండు తెగలున్నవి. ఈ మతము కర్మ (వాధాన్యము. ఉ తద 

మీమాంస వ్యాస [పతిపాదితము. ఇది జ్ఞాన ప్రధానము, 

ర. దైష్వాతము: 

ఈ మతమున ఈశ్యారునికి, జీవునికి భేదము చెప్పబడును. జీవుడు విషము 

వును సేవించుట వలన జ్ఞానమును పొంది తత్కపచే మోతానందము 

వడయును, 
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ఉపయు క (గ్రంథ నిరేశము: 
హల డ్ 

1 

GE మి 

Krishna Misra was an ascetic belonging to the Hamsa 

order of Advaita school and had many disciples. 

Krishnamacharya. History of Sanskrit literature. 

(పబోధ చంద్రోదయము, పీఠిక, నిడుదవోలు వేంకటరావు, పుట లిక్ 

At any rate his work can be dated with precision. It was 

produced for ane Gopala in the presence of the Candella 

king Kirtivarman of Jejakabhukti of whom we have an 
inscription of A.D. 1098 : Sanskrit Drama. A: Be Keith 
P 251 

According to the Mahoba inscription Kirtivarman defeates 
Lakshmikarna i e.Cedi king karna of Tirupati who is men 
tioned in an inscription dated 1042 A.D. Probodha Chan" 

drodaya-Dr. Sita krishna Nambiar. P.l 

Macdonell - Rise of the moon of knowledge. 
పై 366 History of sanskrit literature. 

Das Gupta - the moon rise of true knowledge, History, 

P. 481 

Sita Krishna Nambiar = the rise of the moon of spiritual 

awakening -- Prabhodha chandrodaya, P. 3 

“Unified symbolic system in which characters, plots or 
settings are used to represent abstract ideas or 00060146 
P.38. Vol. 1. M-C. Graw Hill Encyclopedia of world 

Drama. 

History of classical sanskrit literature. M. Krishnamacha- 

riar - P. 675 

[ప్రబోధ చందోదయము, పీఠిక, నిడుదవోలు వేంకటరావు పుట ల0 

నిడుదవోలు వేంకటరావు, పోతన, పుట 178 

ఆరు[ద్క స.ఆం.సా, సం, కి, పుట కలి? 

ధరణి సుత దేవకీ పుర 

వళ నిలయ శ్రీ) గిరీ వర సంపన్నే 



18. 

19. 

20. 

21. 

వవ 

28. 

24. 

బీర్, 

400 

శ్వర విభు తనయా సాళువ 
నరసింహ నృపాల దండనాయక తిలకా [వరాహ 11-1 | 

చాగంటి శేషయ్య 

ఆం|ధకవి తరంగిణి, సం, 1, పుట 188 

నిడదవోలు వెంక|టావు. పోతన పుట 178 

చాగంటి శేషయ్య ఆం.క,త. సం, 6 పుట 149 

ఆర్ముద సమ|గాంధ్ర సాహిత్యము సం 6 పుట £54 

[పబోధ చం దోదయము (1-18) 

అత విష్ణుభ క్తిర్వివేకస్య సాహాయ్యం కుర్వతీ సతీ స్వకార్యం మహో 
మోహ నిరసనం కుర్వాణా (పబోధోదయం కరోతీతి తద్భృతాంతః 

పతాకా. [చం దికా వ్యాఖ్య పుట 180 | 

శృంగార హాన్య కరుణ రౌద్ర వీర భయానకాః 
వీభత్సాద్భుత సంజ్ఞా చేత్యష్టై నాట్యే రసాః స్మృతాః” 

శృంగార హాస్య కరుణ రౌద వీర భయానకాః 
వీభత్సాద్భుత శాంతాశ్చ నవ నాట్యేరసాః స్మృతాః 

విజ్ఞాన సర్వస్వము పుట 121 సం, 6 తెలుగు భాషా సమితి 1961 

ఆంధ సాహిత్య దర్పణము. 

ఈ (గంథ మము దితము. దీని (వాత (పతి యొకటి శ్రీ వేంకటేశ్వర 

(ప్రాచ్య లిఖిత పరిశోధన సంస్థ యందున్నది. (గంథ సంఖ్య 476, 

దీని వాత్మపతి తిరుపతిలో వేంకటేశ్వర విద్యాలయము నందలి [ప్రాచ్య 
లిఖిత ప్పుస్తక భాండాగారమున గలదు. (గంథ సంఖ్య ఆర్. 715, 

శ్రీ శిష్టా రామకృష్టళా శ్రీ Dramatic Art - Page 41. 

నిడుదవోలు వేంకటరావు-|పబోధ చం|దోదయ పీఠిక పుటలు 109 
108, 



28. 

29, 

తీ0, 

శీ1. 

లికి, 

401 

అపాణమ్ శుద్ధ మేకమ్ సమభవ దథ తన్మాయయా కర్త సంజ్ఞమ్, 

శతళ్గోకీ పుట లకీ 

రాజా - |వియే, అవిచార సద్దేయం వేశ్యావిలాసినీవ మాయా ఆసతోపి 

భావా నువదర్శయంతీ _ పరపురుషం వంచయతి. పుట £0 

మతి : ఆర్య పు[త కింపునః కారణం యేన సా తధోదారచరితం దుర్వి 

దగ్ధా (పతార యతి : 
రాజా - నఖలు [పయోజనం కారణం వా విలోక్య మాయా (పవర తే 

పుట 20 

నవద్వార పురము రెండు కనులు, చెవులు, నాసికారయ్యధములు, న్ు; 

తవ సహ యాని మున్నగునవి, కఠోప నిషత్తు పదునొకండు ద్వార 

ములను పేర్కొ నినది. అందు బొడ్డు బహ్మరం[థము కూడ చేక్చబడినవి, 

[ప్రళయ జలధర ధ్యాన భీషణ పటహ ఘోషణంబునుగా మోహరించు 

నప్పుడు వివేక మహారాజు మోహుని కడకు నై యాయిక దర్శనంబు 

రాయబారంబు పంపిన ... [4-58 | 

కాన వేద (పనూతంబులైన శాస్త్ర 
సంచయంబులు వేద రక్షణము కొటణకు 

నాస్తికుల గొల్వ నొక్క_టౌ నాగమములు 

తత్త్యమే చెప్పుగాన భేదంబు లేదు. [4-64] 

ఏటు పోటు (వేటు నేమియులేక మర్మములు సెలలు వాజి మాననట్టి 
ఫీకరంబులై న శోక (వణమ్ముల కౌషధంబు చింతయం[డు బుధులు 

[5-81] 
బృహదారణ్యకోపనిషత్తు. విజ్ఞాన సర్వస్వను. సం. 7 పుట 60 

కొమజ్హాజు లత్మణరావు, విశిష్టాద్వైతము, (సంపు. బి, పుట 985] 

మే'ేపల్లి వెంక టరమణాచార్వులు 

[ప్రబోధ చం|దోద య విమర్శనము 

ఆంధసాహిత్య పరిషత్చ, తిక. మూడవ సంపుటము, పుట శకి. 

లతా 

1) 



అస ఇస మను అల ఫ్; ప్రసన్నరాఘవ నాట్య ప్రబంధము 

(మూలము : జయదేవుని (పసన్న రాఘవ నాటకము) 

సంస్కృత పతి: 

By Acharya Sesa Raja sarma Regmi, 
Chowkhamba vidya Bhavan, 1972. 

తెలుగు పతి వ్ 

సంపాదకుడు : డా. బి. రామరాజు, 

ఆంధ రచయితల సంఘము, 1962. 

Preface in English by K. Lakshmi Ranjanam. 

సంస్కృత కవి = కౌలాదులు : 

[పసన్నరాభఘక నాటకకర్త జయదేవుడు, ఇతడు గీత గోవిందమును 

రచించిన జయదేవునికండె భిన్నుడు. ఈ నాటకకర్త 'పీయూషవర్షి బీరు 
దాంచితుడు పై నాటకమునే కాక యితడు “రతి మంజరి", 'చం|దాలోక ము” 
అను మజి రెండు కావ్యములను కూడ రచించెను. ఈతడు కావ్యకర్తయే కాక 

గొప్ప తార్కి-కు డు. వంగదేశీయుడు. మైథిల (బాహ్మణుడు, 

జయదేవుడు కౌండిన్య గో తుడు. తల్లి నుమ్మిత. తండి మహాదేవుడు. 

ఇతడు రామభ క్తుడు.! ఇతని కాలము కీ, శ. 18వ శతాబ్దమని విమర్శకులు 
నిర్ణయించిరి. అందుల కుపప తిగ స్స (కింది ఆంశములను (గహించిరి. 

జయదేవుడు చం[దాలోకమునందు గావించిన కొావ్యల క్షీణ (పస్తావమున 

“అంగికరోతి యః కావ్యం శబ్దార్రా వనలంక్ళతీ 

ఆసౌ న మన్యతే కస్మాదనుష్ట మనలం కృతీ 1.5 

ఆని చెప్పుట మమ్మ టుని కొవ్య నిర్యచనమునుః ఖండించుచున్నది. మమ్మబటుని 
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కాలము (కీ. శ, 12వ శతొబ్దముగా థావింపబడుచున్నది. మమ్మటుని కాన్య 

లక్షణము నధిశే పించిన జయదేవుడు ఇతని కించుక ఆర్వాబీనుడై యుండును. 

సాహిత్య దర్పణ కారుడగు విశ్వనాథ కవిరాజు అర్థాంతర సంక్రమిత 

వాచ్యనునకు ఉదాహరణముగా ప్రసన్న రాఘవము నందలి 

“కదలీ కదలీ కరభ :కరభ: 

కరి రాజ కర 3౩ కరరాజ కర: 

భువన (తయేవీ భిభర్రి తులా 

మిద మూరుయుగం న చమూరుద్భత : 1-37 

అను శ్లోకమును (గహించియుండెను. విశ్వనాథ కవిరాజు కాలము |క్రీ. శ. 14న 

శతాబ్దీ పూర్వార్థము. కావున జయదేవు డితనికన్న పూర్వుడై యుండును, 

కొన్ని ఆంధ |గంథములయందు కూడ ఈ నాటకానుసరణములు 

కన్పట్టుచు జయదేవుని కాల నిర్ణయమునకు తోడ్పడుచున్నవి. భాస్కర రామా 

యణము నందలి అరణ్య కాండము నందు రావణుడు సేత నెత్తుకొని పోగా 
రాముడు విలపించెడు ఘట్టమున ఈ [కింది పద్యమున్నది : 

చ. తవనుడు వేప జొచ్చె నను తమ్ముడ వృక్షము (కింద బెట్టు నా 

తపనుడు రేయిలేడు వసుధావర ! చందుడు గాని, చందునిన్ 
నృపనుత యొబ్రెజింగితివి నీవు? వృగాంకము చూడ నుస్కిి హో 

చపల మృగాకీ చం[దముఖి జానకి యెచ్చట నున్నదాన వే? 

7-968 

ఈ పద్యము [పనన్న రాఘవములోని కింది భ్రోకమునకు అనువాద ప్రాయము. 

రామ : సౌమి|తే! నను సేవ్యతాం తరుతలం చండాంక రుజ్జ్ర ంభతే 

లక్ష్మణ : చండాంళో ర్నిశి కా కథా రఘువతే! చం్యదోయ మున్మీలతి 

రామ; వత త ద్వితం కథం ను భవతా 

లక్ముణ : ధత్తే కురంగం యతః 

రామ ; క్వాని పేయసి! వొ కురంగనయనే! చందాననే జానకి! 
3-1 
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భాస్కర రామాయణ క ర్భృత్యము వివాదాస్పదముగనున్నది, అరణ్య కొండ రచన 

క. శ. 1800 [ప్రాంతములకు ముందే ఆనుటతో మ్మిపపత్త్తి లేదు. కాబట్టి 

జయదేవ కవి |క్రి. ఈ. 1800 పాంతమునందలి వాడే కాని అటు తరువాతివాడు 
కాడు, 14 

జయదేవ కవికి “పక్షధరు డను బిరుదముకూడ కలదనియు, ఇట్టి 

నామముగల తార్కిక |పవరుడు 16వ శతాబ్దమున వంగదేశమును పాలించు 

చుండిన వాసుదేవ భూపాలునికి గురువై యుండెననియు కాందణి మతము, 

కాని పక్ష్షధరునకు, జయదేవువకు నభేదిము ఘటించుట కాధారములు కానరావు. 

నాటక కథ: 

(పసపథమాంకము : 

చక్రవర్తి యగు జనకుడు సీతా వివాహ విషయమున పర్యాకులుడై. 
యుండెను. బాణుడు శివుని పూజించి తన దోర్చలమును |బకటించుటకు తగిన 

హరశ రాసన మొకటి జనకుని కడ నున్నదని ఎజింగి, తత్కా-ర్ముక విలోకన 
కుతూహలుడై మిథిలానగరమున కేగెను. లంకాధిపతియగు రావణుడు కూడ 
సీతాస్యయంవర వార్తను విని మిథిలకు కదలెను, 

సీతాస్యయంవర మండపము నానాదిగంత సమాగతమగు రాజమండథితో 
శోఖిల్లెను. ఆచట స్తుతి పాఠకులగు మంజీరక నూపురకులు రావణునితో 

వకో_క్రి పూర్వకముగ సంభాషించి ఆతని నిజమైన రూపమును కనుగొనిరి. 
సీతా సౌందర్యమును గాంచి రావణుడు ముగ్దుడయ్యెను. బాణ రావణు లిరు 

వురును స్వోత్కర్షను [(బబకటించు కొనుచు వాదులాడిరి. వారిరువురును హరచాపా 

రోపణమొనర్ప నసమర్థులైరి. తదనంతరము నందన వనోన్మూల నాసక్తుడై 
బాణుడు స్వయంవర సభను వీడెను. మారీచుని ఆకందనమును విని సీతా 
వహరణ బద్ధచి త్తుడగు రావణుడు, ఆతనిసి సమాళ్యాసించుటకు వెడలెను. 

ద్వితీయాంకము క 

విశ్వామ్మితు డభ్యర్థింప, ఆతని సవన సంరక్షణార్థము దశరధుడు [పాణ 

సమానులైన ప్లుతులను రామలక్ష్మణుల నాతనికి అర్పించెను, దశరథుని విన 

యమునకు మెచ్చిన విశ్వామితుడు దివ్యమగు తాటంక యుగము నొకదానిని 
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రాజునప కానుకగా నిచ్చెను. ఆడి వీరమాతలు ధరించుటకు ఆర్లమగు నట్టిది. 

కావున దానిని కౌసల్యాదేవికి అర్చింపవలసినదిగా అతికి నిర్దేశించెను. ఈ 
వృత్తాంతము తెలిసికొసిన నిశాచర మతి మాల్యవంతుడు, ఆ తాటంక 

యుగము లంకేశ్వరుని తల్లియగు నికషాదేవికి మతమే తగినదని నిశ్చయించి 
దానిని సంగహాంచి తెమ్మని తాటక నాదేశించెను. కాని తాటక రామబాణముచే 
గెహతురాలైనది, రామబాణము ఆమె పు తులలో నుబాహుని సంహరించి మారీ 
చుని దూరవిక్షి ప్పుని గావించినది. సీతామోహమున మగ్నుడైన రావణుడు బంధు 

ఘాతుకుల నెదరింపక మిన్న కుండను. 

విశ్వామి తుడు రామలక్ష్మణులతో మిధిణానగరము (ప్రవేశించెను, అచటి 

ఆరామశోభ రామలక్ష్మణులను మురిపించినేది, రాముడందున్న చండికాయతన 

మును గాంచి ఆటకేగి దేవికి [పణామము లాచరి.చెను. అంత నచటికి సేత తన 

సఖిని గూడి ఏతెంచినది, ఆమె దేవికి సేవాంజలి ఘటించెను. సీతాదివ్య సౌంద 

ర్యము రాముని మనము నాకర్షించెకు. రాముని గాంచిన సీతకును అనురాగ 

భావము లుదయించినవి, అంతలో అ3తఃపురము నందుండి చేటి తెచ్చిన వార్త 
ననుసరించి సీత తన తల్లులను చేర బోయినది. సంధ్యాసమయమున దేవతార్చన 

సలుపు విశ్వామితుని సేవింప రామలక్మణు లేగిరి, 

తృతీయాంకము 3 

విళశ్వామ్మితునకు జనకు డాదరపూర్వకముగ స్వాగత మిచ్చెను. నిమి 

వంశరాజుల (పళ సిని జనకుని కీర్తిని విశ్వామిత్రుడు కొనియాడెను. జనకుడును 
విశ్వామిత్రుని మహిమాన్వితతకు జోహారు లర్పించెను జనకునకు రామలతక్మణు 
అపై అపారమగు (పీతి కలిగెను. 

విశ్వామ్మితుడు (ప్రసంగ వళమున జనకునికి, తాను సీతారామ కల్యాణము 
నభిలషించు చున్నట్లు సూచించెను, జనకుడు చమత్కా రముగ హరచాపారోపణ 
విషయమును మునికి విన్నవించెను, ఆంత ముని అతనితో రాము డాచాపమును 

అవలీలగా నెక్కు పెట్టగలడని చెప్పెను. అంతలో జామదగ్ను్యు కడ కుండి 

సందేశమును తెచ్చిన ఒక ముని అట కేతెంచెను. “జనకుడు చాప కర్షణాలాప 

మును వీడవలయుననియు, లేనిచో నతడు పరశువ్నచే ఖండింపబడగలడ నియు 
తత్పందేశసారము. జనకుడు జామదగ్న్యుని అహంకారమునకు తగిన విధముగా 
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పుతినందేశ మిచ్చెను, “డారచాపారోపణమును గావించు తన ఆల్హని కడ నతని 

పరళువు ధారారూపమైన జలత్యాగ మొనరింప వలసియుండు” నని తెలిపెను. 

“హీరామపరళో! మదీయ జామాకా త్వదీయ ధారాజల గర్వమపనేవ్యతీతి 

భావః 

రాముడు ధన రృంగము గావించెను. తన చిరకాలమనోరథ మీడేరి 

సందులకు జనకుడు సంతసించెను. సీతారాముల కల్యాణము తోపాటు ఊర్మిలా, 

మాండవీ, _శుత కీర్తుఃకు కూడ [కమముగా లక్ష్మణ, భరత, శతుఘ్నులతో 

పాణి గహణము జరిగెను. 

చతురాంకము : 
థి 

జనకునియెడ కుపితుడైన పరశురాముడు జగమును నిర్ణనకము గావింప 

సమకైను. హరచాపారోవణము గావించిన రామునిపై కూడ కినుక బూని 

ఆతడు రఘువంళ వినాశమును దలపెపైను. ఆచడు శోభాయమాన మగుచున్న 

సీతారామ కల్యాణమండపము పవేశించి జనకుని, ఆతని గురువగు యాజ్ఞ 

నల్కు్యుని అపహసించెను, రాముడాతనితో సామవాక్యములను బలుకగా జామ 

దగ్ను్యుడు గర్వ్యోద్ధతిని పకటించి, పూజ్యుడగు విశ్వామితునిపె గూడ నిర్హత్య 

భావమును చూపెను, జగద్వంద్యుడగు తన గురువును అధిశ్నేపించినందులకు 
రాముడు సహింప జాలక పరశురామునికి తన భుజబలము చూప నుంకించెను. 

పరశురాముడు అసమానమగు వైష్ణవ చాపమును రామునికి చూపి సామర్థ్య 

మున్నచో తద్గగహణము కావింపు మనెను, ఇరువురును సంగామ స్థలికి జనిరి, 
రాముడు హరచాపమట్లు హరి చాపమును గూడ అద్భుతముగ నెక్కి_డెను. 

పరశురామునికి రాముని దివ్యత్వము తెలియవచ్చినది. ఆతడు రాముని సంస్తు 
తించి ఆతనికి భుభాశీస్సుల నొసంగెను. 

సంచమాంకము : 

సుగీవుడు వాలిచే పరాభూతుడై తన పరీజనముతో నొక దుర్గము న్మాళ 

యించి యుండెను, క్రై కేయి దశరథుని వరము లడిగినది. రాముడామె కోరిన 

[పకారము ఆడవికి బయలు దేరెను. రాముని సీతా లక్ష్మణులు కూడ అనుస 

రించిరి. రామ వియోగమును సపాంపజాలని దశరథుడు అసువులు వాొసెను, 

అటుపై మాతుల గృహమందుండి ఏతెంచిన భరతుడు తల్లివలన జరిగిన 
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వృ శాంతము దెలిసికొని జమెపె కినిసి విరక్తుడై నంది [గామముచేరి ఆట 
te) ప 

రాముని పుకరాగమనమునకై నిరీక్షించు మండెను, 

సీతారామ లక్మణులు వనయ్యాత గావించుచు యమున దాటి గోదావరీ తీర 

మును జేరిది. జన స్థానమున లక్ష్మణుడు శూర్పణఖ నాసీకా భఖండనము గావించెను 

రాము డచటి నిశాచర సమూహమును నిర్జించెను. తామాదులచట కతిపయ దిన 

ములు వసించిరి ఒకనాడు అచట చరించెడి కనక మృగమును గాంచి సీత 

ముచ్చట పడగా రాముడు దానిని పట్టుటకై పోయను. లక్ష్మణుడు కూడ నాతని 

ననుసరించెను, ఒంటరిగా ఉటజము నందున్న సీత కడకు భికుక వేషధారియె 

రావణుడేతెంచి ఆమె నపహరించెను. రామబాణమున నిహతమైన కనకమృగము 

మారీచ రాక్షస రూపమును పొందెను. సీత ఆర్రహదమును విని రావణు నెది 

రించిన జటాయువు ఆతని చేతిలో సమసెను. రామలత్ముణులు సీతను వెదకుచు 

బుష్యమూకమును చేరిరి. రాముడు వాలిని నిర్జించి స్ముగివుని క్రిష్కి_ంధారా జ్య 
మున అభిని కుని గావించెను, న్నుగీవుడు వానరసేనకు సీత జాడను ఆరయ 

వలసినదిగా ఆనతిచ్చెను. 

షష్టాంకము ఇ 

సీతా వియోగ దుఃఖమున విహ్యలుడై న రామునకు లక్ష్మణుడు పలికు 

సాంత్వన వచనములు విరహోద్దీపకము లయ్యెను. 

అశోక వనమున సీత శోక మగ్నయైసది. నాథునిక్రై పలవరించెడు 

సీతను (త్రిజట అనునయింప యత్నించెను. హనుమంతుడు లంక కేతెంచెను. 
ఆతని నెదుర్కొనుటకై రావణ కుమారు డక్షయు డేగెను; రావణుడు సీతకు 
తన మోహమును వెల్పడించెను. సీశ ఆతనిని తిరస్కరించి రొముడేతెంచి 

రావణుని దుమమాడగలడని హెచ్చరించెను. రావణుడామె పలుకులకు _ుద్దుడె 

ఆమెను వధించుటకు కరవాలము నెత్తెను. కరవాలము నెత్తిన అతని చేతిలో 

అక్షయ కుమారుని తలవచ్చి పడెను. కుమారుని మరణమునకు కడుంగడు 

దుఃభితుడై న రావణుడు తన కిట్టి దుఃఖమును గల్పించిన కవిని తునియలు 

గావింప నిశ్చయించెను, సీత ఆగ్ని |పవేళముచేయ దలచి, తనకొక నిప్పు 

తునుకు నను[గపింపు మని అశోక వృక్షమును వేడుకొనెను. అంత ఆవృక్ష 

మందుండి అగ్నికి బదులుగా నొక పద్మరాగ మణి వచ్చిపడెను. సీత దానిని 



403 

రామాంగుళీయకమనీ గు ర్తించెను. హనుమంతుడు ఆమా యెదుటికేతెంచి తానో 

వరో ఆమెకు తెలుపుకొని రాముడు న్నుగీవునికి పట్టము గట్టిన వార్తనెజిగించెను. 
తరువాత అక్షయకుమారుని సంహరించినది తానేయని తెలిపీ, రామ సందేశము 

నామెకు వినిపీంచెను. సీతయు రామునకు [పతి సందేశము పంపెను, రాక్షసా 

[కందనములే సీతకు రాముని వార్తలు తెలుపగలవని హనుమంతుడు వచించెను. 

విదప నాతడు లంకను దహించి ఆదిని లంమించెను. అనంతరము హు 

మంతుడు దధిముఖు నోడించి మధువనమున యథేచ్చముబా విహరించి నీలాంగ 

దాది వానర [పముఖులతో గూడి రాముని సన్నిధికి పోయెను. 

స్తమాంకము క్ 

రావణుని వర్తనము సహింపని విఖీషణుడు సోదరుని ఏడి రామునాశ 

యుంచెను. రామలక్ష్మణులు కపి సేనతో గూడి సేతు బంధనము గావించిరి. 

మండోదరి రావణునితో తనకు దుళ్శకునములు పోడముట తెలిపి, కవ్ 

సేనల కలకలము తన మనమున కలవరము కలిగించు చున్నదని పల్కెను. 
రావణుడామె ననునయించుచు, తన బాహు బలమును గౌంచి కవిసేన అబలవలే 

ఫీతి చెందగలదని గర్వాడంబరము |పదర్శించెను. కపి సేనకును రాక్షస సేనకును 

యుద్ద మారంభమయ్యెను. కుంభకర్ణ, మేఘనాదులు రామలక్ష్మణులచే నిహతు 

లై నారని ఎటీంగిన మండోదరీరావణులు మూర్చ నొందిరి. మూర్భనుండి తేరి 

రావణుడు స్వయముగ సమరమునకు బోయెను. 

రావణుడు (ప్రయోగించిన శక్తి లక్ష్మణుని మూర్చితుని గావించెను. 
హనుమంతుడేగి గంధమాదనమును గొసిదెచ్చెను. తదౌషధ గంధ మాత్రముననే 

లక్మణుడు తేరుకొనెను. రావణుని జొద్ధత్య (పలాపములకో కినిసి రాముడాతనిని 
బాణ నిహుతుని గావించెను. సీత ఆగ్ని [పవేశ మొనరించి పునీతయెనది. 

వనవాసము ముగిసినేది, రామలక్ష్మణులు తమ రాకను దెలుపుచు వాను 
నుంతుని అయోధ్యకు పంపిరి. సీతారామలక్ష్మణులు విభీషణ సుగీవాదులతో 

పుష్పక విమానమెక్కి అయోధ్యకు ఫపయనమైరి. మార్గమున వారు పెక్కు 
కమనీయ దృశ్యములను గాంచిరి, ఆశరీరవాణి రామునికి శుభాళంసనము పలి 

శేను, పశిష్టాది గురువులును, బంధుమితులును, ఆయోధ్యావానులంద అును 

[బ్రహ్మానంద పరవశులై నగరము చేరిన రామాదులకు స్వాగతము పరికిరి. 
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నాటక, |పబంధములు రెంటి యందును కథ సమానము. 

(పసన్నరాఘవము _ నామౌచిత్యము : 

జయదేవు డొక శ్లోకమున నాటక నామమును చిితముగ నిట్లు సూచించెను. 
ఉం న. 

“పత్యంక మంకుదిత సర్వరసావతార 

న్నవ్యోల్ల సత్కుసుమ రాజి విరాజి బంధము; 

ఘర్మేతరాంకుమివ వ[కత యాతిరమ్యం 
నాట్య పబంధ మతిమంజుల సంవిధానమ్ కేలా 

పెళ్లోకము నందు వతి పాదము నందుకు గల |పథ్రమాష్టమ వర్ణములను 

(గ్రహించిన "ఏతన్నాటక నామమేర్చడును. ఇంది నామమొకటే కాక హ్ శెలి 

కూడ వివడింప బడినది, 

“పసన్న రాఘవము అనగా (పసన్నుడె న రాఘవుని ఆధిక రించి రచింప 

బడిన నాటకము ఆని వ్యుత్పత్తి చెప్పుకొనవచ్చును. కథను బట్టి నాటక మునకీ 
నామము ఆన్వర్థమగుచున్నదనుటలో సందియము లేదు, రామకథ మిక్కిలి 

[పసన్న మైనది కనుకనే ఎందజో కవీం్యదులు |వాసిన రామకథనే తాను మరల 

(వాయ నుంకించి నాడు జయదేవుడు. అతడు 

స్వసూ క్రీనాం పాతం రముతిలక మేకం కలయతాం 

కవీనాం కో దోషః? సతు గుణ గణానా మవగుణః 

యదేతై ర్ని శ్ళేషైరపర గుణలుబ్ధెరివ జగ 

త్యసావేక శ్నకే సతత సుఖసంహస వసతిః 1-12 

“క్రవులందజును రాముని కథనే [వాయుట వారి దోషముగాదు, సుగుణ 
సమూహము స్థిర ముగా రాముని ఆశయించుటయే అందులకు కారణము అని 

అతడు వ్యంగ్యముగా రామకథాగుణ మహ త్త్వమును వెల్పడించెను, 

ఈ నాటకమున సీతా స్వయంవరము మొదలుకొని రామ పట్టాభిషేక 

పర్యంతముగల రామాయణ కథ అంతయు సమ[గముగ చెప్పబడినది. ఈ కథ 

యందు సీతాపహరణము |పథానాంశము, రావణుడు సీతా స్వయంవరమున 

కేతెంచి ఆచట ఆమెను గాంచి ఆమె లావణ్యమునకు ముగ్జుడయ్యెను. అతడు 

52) 
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తగిన సమయము వజకును వేచి వనవాస కాలమున సీతను అపహరీంచేను, 

రామునికి పత్నీ వియోగము దుస్పహమైనది. ఆమెకై ఆతడు మానవ మాతుని 
వలె విలపించెను. కపి బలము తోడుకాగా ఆమె నన్వేషించి, సము దమును 

దాటి శ|తువును దునుమాడి పత్నీ పునస్సమాగమము పొంది |పసన్నుడై నాడు, 

ఇట్టిది ప్రసన్న రాఘవ మైనది, 

ఈ నాటకము నాం్మధ్రీకరింనిన బొడ్డుచర్ల చినతిమ్మయ ఈ నామమును 
యథాతథముగా [గహించెను, దీనిని “నాట్య పబంధి మనుట కూడ మూలాను 

సరణమే. ఆంధ |పసన్న రాఘవమునందు నసాటకలక్షణములును (పఇంధ 

గుణములును రెండును మేళవింపబడుటచే కూడ ఈ నామ ముచితమై యొప్పు 
చున్నది. కవి మూలము నందు వలెనే కావ్యనామము నీ[కింది పద్యమున గుప్త 
ముగా సూచించెను, 

“వతి రసంబును నిఖిలాంక పంక్తి నెగడ 

నలిన రాజి వినూత్న బంధంబు సెలగ 

ఘటిత పక్రత శశిరేఖ కరణిరమ్య 

మగుచు నుతికెక్కు_ నాటకం బద్బుతముగ” 1—10 

ఈ తేటగీతి యందలి మూడు పాదములలోని [పథమ ద్వితీయ గుణముల 

ఆద్యిక్ష్షర ములను కలిపి చదివిన 'పసనరాఘవ' ఆను పద మేర్పడును. ద్విత్వన 

కొరము వాడుట కవకాశము లేక పోయినది. 

నాటక పరిశీలనము : 

పసన్న రాఘవము ఆర్యానీన సంస్కృత నొటకములలో మీగుల 

[పథ్యాతి గొంచినట్టిది. రామాయణ వస్తుకములై (ప్రసిద్ది గాంచిన, భవభూతి 
ఊఉ త్రరామచరిత మహావీర చరితములు, దిజ్నాగుని కుందమాల, మురారి అనర్హ 
రాఘవము, రాజశేఖరుని జాలరామాయణము అను నాటకములతో ఈ సాటకము 

కూడ సమాన గౌరవమును గాంచినది, 

ఇది ఏడ౦కముల నాటకము. ఇందలి వృత్తము _పభ్యాతము. ఇందలి 

నాయకుడు దివ్యాదివ్యుడును, ధీరోదాత్తుడును అగు రాముడు. (వధాన రసము 
పీఠము. శృంగారాద్భుత రద వోస్యాద్యన్యర సములు అంగరసములు. ఇందలి 
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[పతినాయకుడు రావణుడు. రీతి పాయికముగా పాంచాలి. ఆటనట వెదర్శి 

[ప్రసాదము ఆను గుణములు కూడ కనవచూను. 
సె 

(పనన్న రాఘవము రమ్యబంధముగల నాటకము. సంస్కృత నాటక 

వాజ్బయమునందు ప్రౌఢమైనదిగా నెన్నబడుచున్న మురారి ఆనర్హ రాఘవ నాట 
కము నిది శై లీసంవిధానమునేం దనుకరించుచున్నది. కావుననే ఈ నాటకక_ర్హకు 

“పిల్లమురారి' ఆను వాడుక కలిగినది. జయదేవుని శైలి వరమ రమణీయమైనది. 

ఇందలి శ్లోకములు సాహిత్యదర్చ్పణము, శార్జధర పద్ధతి, రసార్జవ నసుధాకరము 

మున్నగు లక్షణ [గంథమలం దుదాహరింపబడినవి భాస్కర రామాయణము, 

సింహాసనదాా్వ[తింశిక [4-10] మున్నగు తెలుగు కావ్యములందును [పసన్న 

రాఘవము నందలి శ్లోకముల ఆనుకరణము కనవచ్చు చున్నడి. ఇట్లు తెలుగు 

సంస్కృత కవులే కాక తులసీదాసు గూడ రామచరితమానసమున నాటక 

మండలి కోకమిల ననుకరించి యున్నాడు. నాటకమునందలి షష్టాంకమునందు 

గల ఈ (కింది శ్లోకము, రాము నెడబాసిన సీత దుఃఖమును డెల్పుచున్న ది. 

“చం(ద్రహాన ! హర మే పరితాపం, దామచం్యద విరహానల జాతమ్ 

త్వంపా కాంతిజిత మౌక్తిక చూర్ణ ధారయా వహసి శీతలమంభః” 

పె శ్లోకమును తులసీదాసిట్టు ఆనుకరించెను, 

“చందవోస।; హర మమ తాపం రఘపతి విరహ అనల సంజాతమ్ 

శీత్ర నికాతన ఆసివం ధారా కహ సీతా హరు దుఃఖభారా ॥[ 

ఈతడీ కోకమునే కక ఈ నాటకము నందలి పెక్కు ఘట్టములనుకూడ 
అనుసరించెను, 

జయదేవుడు కవిత్వమునకు మిక్కిలి ఉన్నత స్థానము నిచ్చును. 

ws [బ్రహ్మవిద్యా నచ రాజలజ్మీ 

స్తథా యథ్రేయం కవితా కవీనామ్ 
లోకో త్తరే పుంసి నివేశ్యమానా 

పుతీవ హర్షం హృదయే కరోతి 128 

ఇతని కవిత్వము మిక్కిలి సరసమై ఆసామాన్యమైన శిల్పిమను (పకటించును : 
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“యస్యాళ్ళోర శ్చికుర నికరః కర్ణపూరో మయూరో 

భాసో హాస; కవికుల గురుః కాలిదాసో విలాసః 

హర్షో హర్షో హృదయ నసతిః పంచ బాణస్తు కాణకి 

కేషాంనె షా కథయ కవితా కామినీ కౌతుకాయ” 1-29 

“కవితా కామినికి కవిచోరుడు కేశకలావముు మయూరుడు కర్ణ భూష 

ణము, భానుడు హోసము, కాళిదాను విలాసము, హర్షుడు హృద యస్థిత హర్షము, 

బాణుడు పంచబాణుడు అట్టి శోభతో విరాబిళ్లెడు నామె ఎవరికి కౌతుకము కలి 

గింపదు* అని ఇందలి భావము. ఇందు కవులు భారతికి భూషణ |పాయులుగ 

వర్ణింపబడుట హృద్యముగ నున్నది. ఆయా కవులు ఏ కవితా గుణములందు 

(పసిద్ధి కెక్కిరో ఆ గుణములతో నామె అలంకరింపబడుట ఇందలి వైశిష్ట్యము. 

జయదేవుడు బంధ (త కవిత్వములందు మేటి శ్లేషను గల్పించుటలో 
నద్వితీయడు. 

“అయే అంకేక ! విస్త శేఖరాలోక నేనతేి 1-88 

ఇయం లీలా లోలాంగద భుజలతా నసీఅచికురా 7.16 

మున్నగు శ్లోకము లిందుల కుదాహరణములు. ఈతని అను పాస సంఘటనము 

సుందరమైనది. ఈతడు గావించిన వర్ణనములలో సీతా సౌందర్య వర్ణన [11] 

సంధ్యా [11] సూర్యోదయ [111] చం[దోదయాది [11] వర్ణనములు |హపౌఢ 

ములయ్యును ధారాశుద్ధికి నిలయముల్లై యింపు నింపుచున్నవి. జయదేవుని 

సంస్కృత భాషా పాండిత్యము అపారమైనది. ఈ నాటకమునందు (ప్రాకృత 
రాష ఆతిస్యల్పముగ నుపయోగింపబడి యుండుట గనునింపదగిన అంశము, 

ఈతడు దీర్చచ్చందముల యెడ మక్కువను పకటించును. వసంత తిలకము 
ఈతని కభిమాన పాతము. ఈత డలంకార శాస్ర్రమునందు పండితుడైె యుండు 

టే నాటకమును ఆర్ధ శభ్రాలంకారములతో నలంకరించి యుండెను, తన కవిత్వ 

ములో సరసతాకోమలతలతో పాటు కఠినతావ కతలు కూడ నెలకొని యుండుట 
నతడిట్లు సూచించెను: 

“మేషాం కోమల కావ్య కౌశల కలా లీలా వతీ భారతీ 

తేషాం కర్కళ తర్క వక వచనోద్గారేపి కిం హీయతే, 
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యైః కాంతా కుచ మండలే కరరుహాః సానంద మారోవీతా 

చః ర్ం మత్త కరీం్యద కుంభ శిఖరే నవోపణీమాః శరా&” 1.18 

జయ దేవుడు నాటకమునండు కేవల కవిత్వాడంబర మే కాక హృద్యమగు 

నాటకీయకను గూడ (పదర్శించియున్నాడు. ఇతడు మూలరామాయణ కథకు 
పెక్కు అమూలక కల్పనములను గావించి, చక్కని నాటక శిల్పమును [బద 

ర్మెంచెను, 

ఆమూలక కల్పనలు ‘ 

1. సీతా స్వయంవరమనకు బాజరావణు శేతెంచుట వాల్మీకి రామా 

యణమున లేదు జయదేవుడీ కల్పనము నొకానొక క థాపయోజనము నాశించి 

గావించెను. బాణరావణు లిరువురును లోకోత్తర వికమ సంపన్నులు, గర్వోోద్ద తి 

గలవారు, వారిరువురికిని స్వోత్కర్ష మెండు, వారొకరిసి మించి" వారొకరని 

భావింతురు, కాని వారిరువురును హరచాపారోపణమునం దసమర్హులైవ, దీనినిబట్టి 

శివకార్ముక మహత్యము వెల్లడి యగుచున్నది. ఈ విధముగా తత్కార్ము3 

పాళ స్యమును తెలుపుటయే జయదేవు డాశించిన పయోజనము, నాటక (పథ 

మాంకముననే దీనిని సాధింపదలచినాడు నాటకకర్త, |ప్రథమాంకమున 
నాయికా నాయకులకు |పవేశ ము లేదు. అందు కేవలము బాణరావణుల (పసం 

గము మ్మాతమే [ప్రధానముగా నిర్దేశింపబడినది. ఇట్టి మహావీరులకే అశక్యమైన 
ఆ చాపారోపణము బాలుడగు రాము డవలీలగా గావించుట భావి కథార్థమున 

కెంతయో పోషకముగ నున్నది. 

2, నాయికా నాయకులు వివాహమునకు పూర్ణమే ఒకరినొకరు గాంచి 

ఆనురాగము పొందుట కూడ కవి కల్పించినదే. ఈ కల్పనము నాయికా ముగ్గాత్య 

మును పకటించుచున్నది. వీరిరువురికిని వీక్షణ మాత్రముననే పరస్పరము జనిం 
చిన సహజ (పేమ, అనంతరము వారికి కలిగిన వియోగమున కుద్దిపక మగు. 

చున్నది. 

8, విళ్వామి తుడు, సవన సంరకత్షణార్థము రామలక్ష్మణులను తనతో 

ప:పిన దశరథుని వినియమునకు మెచ్చి, తొటంక యుగ్మము నాతనికి కానుకగా 

ఇచ్చుట, తశ్సం గహణార్థ ము మార్యివంతుడు తాటక నంపుట మున్నగు 

ఘటన లు మూలమున లేవు, 
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ఇట్టి అభినవాంశమునను జేర్చుటయేకాక జయదేవుడు సీతాన్వయంవరము 
మొదలుకొని శ్రీరామ పట్టాభిషేకము వరకును గల రామాయణ కథను సమగ 

ముగ దృశ్య రూప మొనరించుటలో ఎనలేని చాతురిని [బదర్శించెను. అందలి 

కొన్ని అంశములు తప్పక పేర్కొనదగినవి, 

- చతుర్ధాంకము నందలి ఫరశురాము గర్వభంగ వృత్తాంతము 'జయదెవుని 

నాటకీయత కొక చక్కని ఉదావారణము. ఇందు రామలక్ష్మణ, పరశురామ 

సంభాషణ మొకచో వ్యంగ్యమై, మణియొకచో సరసమై, ఇంకొకచో పొఢమై 

సాగినది. ఈ వృతాంతము (పసిద్ధమే అయ్యును వానిని జయదేవ డభినవ 

విధానమున చిితించినాడు, 

(పసన్న రాఘవము నందలి పంచమాంకము విశిష్టమైనది. ఇందు సీతా 

పకిణయానంతరము అయోధ్యలో జరిగిన వృత్తాంతము మొదలుగా సీతాన్వేష 

ణము వజకును గల రామాయణ కథ చెప్పబడినది. కొని ఈ అంకము నందెచ 

టను (పధాన పా[త్రలకు |పవేశము లేదు. పై వృత్తవర్తిష్యమాణ కథాంశము 

లన్నియును గంగ, యమున, సరయువు, గోదావరి మున్నగు నదులచే సంభాష 

ణము మూలమున తెలుపబడును, ఇట్టి సూచ్యాంశములను అర్జోపక్షేసకముల 

ద్వారా వెల్ల డింపక అంకమునందు వివరించుట కవి అవలంభించిన నూత్న 

విధానము. ఈ అంకమున జయదేవుడు తన సంభాషణ రచనా సామర్థ్యము 

వెల్లడించి యున్నాడు. 

__సంభాషణములను రచించుఓలో జయదేవుడు మేటి. ఈ సంభాషణములు 

వక్షోక్తి పూర్వక ముల్టై వ్యంగ్య భరితములై యుండును, ఇట్టి సరస సంభాషణ 

ములలో సీతా స్వయంవరప్పు ఘట్టమున రావణబాణులతో స్తుతి పాఠకులగు 

మంజీరక నూపురకులు ' గావించినదియు, పరశురామ గర్యభంగ సందర్భమున 

లక్ష్మణుడు జామదగ్ను్యునితో గావించినడియు, విశ్వామ్మితుడు మిథిల శక్రేతంచిన 
వార్తను దెలుపుచు వామన కుబ్బకులు కావింనినదియు ఎన్న దగినది, కావ్య 

మంతయు నిట్లు సరసముగ సాగుటచేతనే ఇందు విదూషక పాతము లేకున్నను 

హాస్యము చిప్పిలుచున్నది, 

జయదేవు ఢీ నాటకము నందు చిత విచితములగు సన్ని వేశ ములను 

సెక్కింటిని కల్పించి చమత్కారము సాధించెను, లంకయందలి సీతా వృత్తాంత 
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మును ఐం_దజాలిక సభావమన రాముడు గాంచు భుట్టము రమణియమైనసన్ని 
వేశములలో నొకటి. ఇందు సీతా శోకము, ([తిజట అనునయము హృద్యము 

లుగా నున్నవి. రావణుడు |కోధముక సీతపై కరవాలము నెత్తగా ఆతనిచేత 

అక్షయ కుమారుని తలవచ్చి పడు స్నావేశము ఈతని నాటకీయ శిల్పమునకు 
నిదర్శనము. రావణుడు చితపట సందర్శనము ద్వారా వైరుల బజలపరా[కమ 

ముల నెలుంగు ఘట్టము కూడే కథాపయోజనముగ కుచితమై ఒప్పుచున్నది. 

పైని పేక్కొానబడిన నాటకీయత (పనన్న రాఘవమున గోచరించు 

చున్నను సంస్ఫ్భత వాజ్మ యము నందు జయదేవునకు నాటక కర్తగా సము 

న్నత స్థానము లేదనియు, రామాయణ కథ నాటకముగా రచింపబడుటకు అను 
కూలమైనట్టిది కాదనియు, ఆకథలో ఏదేని భాగమును కాక దాని నంతటిని 

(గహించి జయదేవుడు తత్క9ఏమమును నుసంఘిటికము చేయుటలో విభలు 

డాయెననియు విమర్శకుల యభ్మిపాయము.5 పస్తావన అతి దీర్భ ముగా నుండు 

కుయుు, తదనంతరము దాల్భాఇయనుని స్వాగత మును, మంజీరక నూపురకుఆ 

సంభాషణమును కూడ ఆతి వ్విస్తరములై నాటకమునకు నీరసత నాపాదించు 

చున్నవి. 

నాటకాంతము నందలి చం[దోదయాది _వర్దనములు కూడ కథతో నెట్టి 
సంబంధమును కలిగి యుండక పోవుటచే కవిక్య్వము రమణీయ మయ్యు నవి 

రూపకానుగుణములు కాకుండ పోయినవి. 

చెొడుచర చినతిమ్మయ్య కాలము & 
Ca na) 

బొడ్డుచర్హ చినతిమ్మయ్య (పనన్న రాఘవ నాట్య పబ ౨ధమును నంద్యాల 

తిమ్మరాజున కంకితము చేసియుండెను * ఈతడు కృతిలో తన్ను గుణించి 

యొక పన్యమును మ్మాతము (వాసికొనెను. 

ఉ. ధీరుడు బొడుచర్ల చిన తిమ్మయ మంతి కుమారుడంచితా 

కానుడు సత్కశా విదుడు కౌళిక గోతుడు పద్మ 'నే(త్ర సే 
వారత బుద్ధి నందవర వంశ్యుడు పాకవిలోకనాధుడా 

చార సమ్మగ వర్తనుడు సారవచోనిధి యున్నవాడొగిన్. 1-7 
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ఆటు పె పద్యమునకు ముందున్న వచనమ: (1-6) నందు తాను నందేఆ 

తీరుమల ధరావరుని కొలువునం దర్హానన మలంకరిచినట్టును, కృతిపతి (ప్రశంస 

ముగిసిన పీదప నొక గద్యమున తన కారాజు “పవిమల ముక్రాఫలాత పాం 

జోశి కాంగద వదక పదకటక హానర్మాగహార కర్పూర గంధసారాదికంబులు 

తోఠహ త్తుగా మెచ్చి యిచ్చినట్లును (1.560) చెప్పుకొనెను, 

ఈ కవిని గూర్చి శ్రీ వేటూరి |పభాకర కాన్ర్రిగారు తమ చాటు పద్య 

మణీ మంజరి [పథమ భాగమున “శ్రీక్సమ్ష దేవరాయి అను శీర్షికలో స్ [కింది 

వధమున [వాసి యుండిరి.” 

“రాయలకు జదరంగపుటెత్తులు వేయుటయం దత్యాసక్తి యుండెడిదట. 

బొడ్డుచర్ల చిన తిమ్మన యను కొప్పోలు కరణము క వీళ్వుర డొగ్గ ంతియసు 

వతిష్ట గలవాడై శ్రీ కృష్ణదేవరాయ. తో జవరంగ మాడుచుండెడి వాడు, 
శ్రీకృష్ణ రాయల పక్షమున ఎందజాలోచించి ఎత్తు వేయుచున్నను నీత డొక్కడే 
ఎదురెత్తువేసి యాట గెల్పట వేయార్లు పందెము గొనుచుండు వాడట. ఆతని 

శక్తికి సంతోషించి రాయలు కొప్పోలు (గామమునకు గృష్టరాయ పుర మను 

నామ మేర్పణిచి సర్వాగహారముగా నాతనికి ధారవోసెను. 

క్ష. సత సంఖ్యులొక్క-డై నను 

సతతము శ్రీకృష్ణరాయ జగతీపతితో 

జతురంగ మాడి గెల్బును 

ధృతిమంతుడు బొడ్డదెర్హ తిమ్మ భళిరే. 

ఊఉ. దీరుడు బొడ్డుచెర్ల చిన తిమ్మన మంతీ కుమారు డంచితా 

కారుడు సత్కళావిదుడు కొళశిక గో, తుడు పద్మన్నేత సే 

హారత బుద్ధి నందవర వంశ్యుడు సత్క-_విలోకనాథుడా 

బార సమ్మగ వర్తనుడు చారు వచ్మ స్థితి నొప్పు వాడొగిన్.” 

పద్యములలో పె కందము చాటువు. (కింది పద్యము నాట్య ప్రబంధ 

మునకు సంబంధించినది, ఈ పద్యములలో మొదటిదానిలో “ధృతిమంతుడు 

బొడ్డుచెర్ల తిమ్మన అనియు, రెండవదానిలో ధీరుడు బొడ్డుచెర్ణ చిన తిమ్మన 
అనియు స్వల్పమగు నామభేదము గలదు. ఇంకను (పస్తుతము మ.[దితమైన 

నాట్య (పబంధములో కృతికర్త చెప్పుకొనిన పద్యము నందు “ప్రాకవిలోక 
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నాధుడు, ఆని యుఃడగా చాటు పదంవణి మంజరిలోని రెండవ పద్యాముని 

సత్కవిలోక నాథుడని పాఠ భేదమున్నది. |పాకదినాధుడను సమాసము దుష్ట 
మగుటచే నెవరో ఆ మార్పు చేసియుందురు. వీని మూలమున కృతికర్త కాల 
మును గుజించియే కాక (పసన్న రాఘవ నాట్య |పబంధ కర్త చిన తిమ్మయ 

యగునా కాదా అను విషయమును గూర్చి కూడ సందేహము కలుగుదున్నది. 

రాయలతో చదరంగ మాడిన తిమ్మయయును కృతిక ర్రయగు తిమ్మయ 
యును ఒకరా కాదా ఆని పరిశీలించి విమర్శకులు తమ తమ అభిిపాయములను 

దెలిపి యుండిరి. డా. బి. రామరాజుగారు చదదంగమాడిన తిమ్మయ కృతి 

కర్త మనుమడని భావించి ఆతని కాలమును క్రీ.శ. పదునాణవ శతాబ్ది చరమ 

పాదమని నిర్భయించిడ. కృతిక ర్హకు సంబంధెంచిన పద్యమునందు సత్క_విలోక 

నాథుడు ఆను పాఠాంతర ముండుటచేతను, ఆ పద్యమున “బొడ్డుచెర్ద చిన 

తిమ్మయ మంత కుమారుడు అని పేర్కానబడుటవలనను, (శ్రీ ఖండవల్లి 

లశ్ష్మీ రంజనముగారు ఏతద్గ)ంధ కర్త బొడ్డుచెర చిన తిమ్మయ కుమారుడగు 
'లోకనాథుడనియు ఆతడు చదరంగ మాడిన తిమ్మయ మనుమడనియు చెప్పి 

ఆతసి కాలము కీ.శ. 1500 - 85 అని వచించిరి. శ్రి నిడుదవోలు వేంకట 

రావుగారు ఈ విషయమును చర్చించుచు, రాయలతో చదరంగమాడిన తిమ్మయ 

యును కృతిక ర్హయగు చిన తివసాయయును అధిన్నులని చెప్పి ఈతని కాలమును 

1500 _ 1580 |పాంతముగా భావించిరి.౨ శ్రీ ఆర్ముదగారు (పసన్న రాఘవ 

నాట్య(పబంధ కర లోకనాథుడసి భావించుటయే సమంజసమనియు, ఈ బొడ్డు 

చెర్ప లోకనాథుడు, చదరంగమాడిన బొడ్డుచెర్చ చిన తిమ్మయ కుమారు డగు 

నేమో ఆనియ తమ అభిప్రాయమును వెలిపువ్చి “ఆతడు 1580 లో పుట్టి 

1575 |పాంతముక ఈ రచన చేసి ఉండవచ్చును"! అన్నారు. 

ఈ ఆభిపాయములలో బొడ్డుబెర్ల చినతిమ్మ య కుమారుడగు (పసన్న 

రాఘవ నాట్య (వబంధక ర్త లోకనాథుడను భావనయ్ సరియైనది. ఏలన కృతి 

కర తన్ను గూర్చి చెప్పుకొనిన పద్యములో “ధీరుడు బొడ్డుచెర్జ చినతిమ్మయ 

మంతి కమారుడు' అని సృష్టముగ నున్నది. ఇక రాయలతో చదరంగమాడిన 

తీమ్మయయును, వద్యము నందుగల చిన తిమ్మయయును అభిన్నులను నిడద 

వోలు వారి అభిపాయమును కూడ ఒప్పుకొన వచ్చును. అప్పుడు మంత్రి 

(53) 



418 

కుమారు డనునది ఆతనికి విశేషణమై యుండును. ఈ చిన తిమ్మయకు కనీ 

శ్యరదిగ్గంతి' అను విరుదము గలదు. ఈతడు కవియై యుండెననుటకు బెట్టి 

అనుమానమును లేదు 

ఈ కావ్య కృకిభ రయగు నంద్యాల తిమ్మరాజు ఆరవీటి బుక్క రాజు 

నక్తు అబ్బలదేవి వలన జనించిన నంతతికి ఆజవతరము వాడు. ఈతడును కళా 

పూర్ణోదయ కృతి భ్యర్తయగు నంద్యాల కృష్ణరాజును అన్నదమ్ముల మనుమలు. 
నంద్యాల కృష్ణరాజు క్రీ.శ. 1580 నుండి 1599 వజకు గండికోటను ఏలిన 

టున్కు ఈతడు విజయనగర రాజగు వీరవేంకటపతి రాయలచే 1599 - 1600 

(ప్రాంతమున జరిగిన జంబులమడక యుద్ధమున ఓడింపబిడి చందగిరి కారా 

గారామునందుంచబడి, కొన్నాళ్ళకు మరణిందినట్లును 11 పరిశోధకులు చెప్పు 
చున్నారు, కనుక కృష్ణరాజునకు సోదరుడగు నంద్యాల తిమ్మరాజు కూడ అన్న 

గారికి సమకాలీనుడై 16వ శతాబ్దమున నుండియుండు ననుకొనవచ్చును. బొడ్డు 

జెర్ద కవి [ప్రసన్న రాఘవమునందు చెప్పిన కొన్ని పద్యముల వలన 12 కృతిపతి 

నంద్యాల తిమ్మరాజు, (క్రీ.శ. i667 [ప్రాంతమున విజయనగర సేనలు కలా 

జీని ముట్టడించిన సందర్భమున జరిగిన యుద్ధములో పాల్గొని యుండునని 

కొందఅభిిపాయ పడుచున్నారు.!8ి ఇట్లు విమర్శకుల చే కృతిభర్త కాలము 

క్రీశ, పదునాజవ శ తాబ్దముగా నిర్ణయింపబడినది, కావున కవి కూడి అదే 

కాలమునకు చెంది యుండును. ఇంతకంటె నెక్కువ నిశ్చయముగా చెప్పుట 

కవకాళము లేదు. 

పింగళ సూరన కళాపూర్ణోదయ [పస్తావనలో నంద్యాల తిమ్మరాజును 
మూడు పద్యములలో 14 (పళంసించి యున్నాడు. వానిలో ఇతడు, “కవిత్వ 

[సముఖ బహుకళాపారగు డనియు”. 

“ఏసీమ నెదురు లేక విభాసిలు నంద్యాల తిమ్మ పార్టి వు ఐలముల్' 

వాసిగల యతి విభాసి (పాసాదులతోడ దత్స)బంధముల గతిన్” 

అనియు .కీ ర్రింపబడుట నలన నంద్యాల తిమ్మరాజు బహు |పబంధము 

లను ఆంకితము కొనియుండినట్లు తెలియ వచ్చుచున్నది. వానిలో ప్రసన్న 

రాఘన నాట్య (పబంధమొక టై యుండును, 



క్త రి 

[ప్రసన్న రాఘవ నాట్య(ప్రబింధ స్వరూపము : 

(పసన్న రాఘవము తదిత వార (పబంధముల కంటె విలక్షణమెనది. 
వ 

కావున తత్స్యరూప మెట్టిదో ముందు (గ్రహంచుట ఆవశ్యకము. 

1. ఈ [పబంధమనందు మూల నాటకము వలెనే అంకవిభజనము గలదు, 

అందువలెనే ఇందును ఏడంకము లున్నవి. 

కృత్యాదియు ఆళ్వాసాద్యంత ములును కావ్యరీతికి భిన్నములు, ఆరంభ 

ముశ [పసావన యున్నది. ఇందు నాందీ పద్యములును, నాంద్యంతమున 

సూూతభారుడు (ప వెశించి కవి వరించినటు కృతిపతి వంశమును వరించు 
ణా ae] (ae) 

టయు, వీమ్మాట కటసూత్రధారుల సంభాషణమును కలవు. అన్ని అంక 

ముల చివరను 

ఇ 

కం నందేఐ తిమ్మరాజ పు 

రందర చిహ్న వసన్న రాఘవ నాట్యా 

మంద (పబంధ రాజము 

నందున [సథమాంకమయ్యె నార్యస్తుతమై కే.828 

అని సంఖ్యాభేదముతో నంకావసానము పేర్కొనబడినది, 

8. ఇందు నాటకము వలెనే అర్భొపక్షేపాదులు, నాందీ_ప్రస్తావనలు, పా్యత 

(పచేళ నిష్క్రమణాడులు, సా_క్త్వికాద్యలినయాంశములు, నేపథ్య 

స్వగతాదులు యథాతథముగా [గహింపబడినవి, “ప్రస్తావనలో కృతిపతి 

[పశంసను చేర్చుట నాటకము [ప్రబంధము ఆను రెండు భిన్న పకకి 

యల నడుమ వంతెన గట్టి నాట్య (ప్రబంధముగా తీర్చిదిద్దుట” 15 

ఇందు వచన భాగము స్వల్పము. ఇందు మొత్తము 1871 గద్యపద్య 

ములున్నవి, “కవి సూచనములను సంధి వాక్యములను కుండ లీకరణము 

లందుంచి ప్యాతల పేరుల కెమరుగా వారి సంభాషణములుంచి ముదదించి 

నచో నిది యొక పద్యనాటక మగును" 18 

ఈ [గంథమున కొన్ని _పత్యేకతలు కూడ కనవచ్చుచున్న వి, 

ఆంధ సాహితికమునందు నంద్యాల రాజుల వృతాంతమును  దెలుపు 
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[గంథములలో నిది రె-డవది. మొదటిది కళాపూర్షోదయము శ (గ్రంథ 

మున మూలాతిశాయిగా నున్న భాగముల వలన ముఖ్యముగా కావ్యాం 

తము నందుగల పురవర్గనను వలన, సమకాలీన సాంఘకచరిత కొంత 

తెలియుచున్న ది,17 

2. ఆంధ నాటక పరిణామ చరితలో మొదటిదశ సంస్కృత నాటకములు 

స్వతం|త పద్ధతిలో తెలుగు కావ్యములుగా రూపొందుట; రెండవదశ 

నాటక్ లక్షణములను పతిబింబించుచునే నాటకము |పబంధ రూపమును 
పొందుట. ఇట్టి లక్షణము (కీడాభిరామమున సకటింపబడినది. ఈ 

(ప్రసన్న రాఘవము. [క్రీడాభిరామము కంటె నధికముగా నాట్యలక్షణము 

లను సంతరించుకొని, ఆం ధనాటక సమ్మగ స్వరూ పావతరణము నకు 

కొంత దోహదము కావించుచున్నడి. 

కృత్యారంభము ? 

(పనన్న రాఘవ నాట్య (పబంధ కృత్యారంభము మూలనాటకమువలెనే 

నాందీ పద్యములతో సాగువున్నది, ఈ పద్యములు మూడు.. ఇవి తిమ్మనృపా 
లుని నామముతో కూడి తన్మంగళాశంసన పూర్వకములై యున్నవి, ఈ 
మూడింటి యందును “హరి” స్తు కింపబడి నాడు. ఇందలి రెండవ పద్యము వస్తు 

సూచనమును గావించుచున్న ది, 

బా “ఆరోగ్యం బొసగున్ మురొరి మఖ చందాంచన్మరున్యాధురీ 

ధీరోదా త్రము, మేఘనాద విజయోదీర్ణంబు, నిర్భిన్నదే 

వారాతి ద్విప కుంభకర్ణము, దళాస్యాళాక మోత్కంబునై 

భూరి శ్రిదగు పాంచజన్య రవమెస్టున్ తిమ్మభూభ ర్తకున్ ” 

ఈ పద్యమున శ్లేష గలదు, తద్దారమున వస్తువు సిర్దేశింపబడినది. ఈ 
కొవ్య నాయకుడు ధీలోదాత్తుడగు రాముడు, ఆత డవలీలగ మేఘనాదుని కుంభ 

కర్ణుని నిర్ణించెను; దళాన్యుని వధించి సమస్త దిగ్భంయమున కీర్తి చం దికలను 

విస్తరించెను. ఆనువస్తుధ్వని - ముూరి పాంచజన్యరవ వర్ణనము ద్వారా 

వ్యంజితమైనది. నాంద్యంతమున “అంజన్నాదీశుని తీర్థయాతా సందర్భమున 
నందేల తిరుమల ధరావరుండు సకల వైభవ సముపేతముగ కొలువు దీర్చి 
యున్న సందర్భమున ఆ రాజుతో అర్భాసనమున నాసీనుడైన కవి “(ప్రసన్న 



శీలి] 

రాఘవంబను మహోరాటకం బంధ నాట్య[పబంధంబుగా 18 ఆనునంధించి ఆత 

నికి అంకితమిచ్చెను, ఈ సందర్భమున కవి స్వవిషయము నొక పద్యమున 

వెల్లిడించెను. అటుపై - డెబ్బది నాలుగు గద్య పద్యములలో కృతిపతి వంళావ 

తారవర్ణనమునుు, తత్పఏళంసను గావించెను. 

కృతిపతి (పళంస గావింపబడిన తరువాత నూూతధారుడు, రంగతరంగు 

డను నటునితో గావించిన (ప్రస్తావన గలదు. మూల" శాటక (పస్తావన ననుస 

రించి ఇదయును దీర్గ ముగ సాగినది, ఇందు వాణీస్తుతి, ఆదికవి వాల్మీకి నుతి, 
రామ కథా పాభవము మన్నగు అంళముళును, పిమ్మట జయదేవ కవి గ్మోళా 

చికములును, తత్క_వితా వైశిష్ట్రమును, పూర్వుసంస్కృత కవుల కవితావైభవ 

మును తెలుపబడినవి, నాటకముసందువలె కథోద్దాతము ద్వారా పాత పవేళశము 

గావింపబడిన పిమ్మట కథారంభ మైనది. 

*ప్రబంధ కవితారీతి ; 

ఈ |[పబంధము నాయికా కల్యాణ [వన క్రితో నారంభమగుచున్నది. ఈ 

ఘట్టమున నాయికా స్యయంవరమున కేతెంచిన వివిధ' రాజుల గుజరూపాదిక 

ముల వర్ణనమాదిగా తత్భ ఇయంనర సంరంభ మంతయు చక్కగ వర్ణింపబడినది 

ఈ కావ్యమునందలి ద్వితీయాంకమున |పబంధ కవితారీతి గోచరించు చున్నది. 
అందు ఆరామ విహారము, వసంత వికాసము నాయికా నాయకుల [పథమ 

సమాగనుము, వారియం దుదృవించిన శృంగార భావములు, తత్సొందర్యము, 
నోయికా ముగ్ధ విలాసము, సం ధాకికాల [పకృతి మున్నగున వన్నియు హృద్య 

ముగా వర్ణింపబడినవి, ఈ వర్ణనములు మూలమును స్వతం|తముగా ననుకరించు 

నవియై కావ్యశోభ నినుమడింప జేయుచున్నవి, 

ఈ అంకమున కవి నాయిక నాపొద మస్తకము తనివిదీర వర్ణించి 

యున్నాడు, ఈ వర్ణనము ఇంచుమించు నలువది పద్యములలో సాగినది, ఇందు 

కొంత భాగము మూలాతికాబియై క్రవి యొక్క వర్ణనా కౌతుకమును వెల్పడించు 

చున్నది. ఈ [కింది వద్యమునందలి ఉచ్చే9ళ్ష మనో హరము+ 

గీ. అతివ సకలాంగకంబులు నర్హ వస్తు 

విత్రతిచే జేయుచో ధాత చతురుడగుచు 
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మగుడవై చిన యర చందమామ నిటల 

మందు జెందిన కందు కంపారు బొమలు. ల.68 

బ్రాహ్మ అమె సర్వావయములను యోగ్య వస్తు సముదాయముతో నిర్మించు 

తణిచతురుడై తిరుగవై చిన అర్థచం[దుడు ఫాలభాగము కాగా నందలి కందు 

వలె కనుబొమ లింపొరును. రాముని గాంచిన సీతకు గలిగిన సాత్త్విక భావము 

లను కవి యిట్లు వర్ణించెను 

ఊఉ. చూచి విలోలలోచన రుచుల్ నవరాగ కషాయితంబులై 

లోచవి జొక్క_ జెంగలువలున్ బలెకుంకుమ మి(శ్రఘర్మ వా 

గ్వీచుల [దోచి ముత్పులక రెఖలు ర్ఫుల్లన నంకురింప న 
మ్మేచక మేఘ నీలకచ మేనికి దూరము సేసెధైర్యమున్ 2-186 

. ఈ పద్యభావము కవి స్వతం్యతనుగా కల్చించినట్టిది. ఇందు నాయికకు 

లోచనకాంతులు నూతన రాగ కషాయితంబులగుట, స్వేదమలము కొనుట, 

మేను పులకరించుట, ధైర్యము వీడిపోవుట మున్నగు భావములు ఆమె యందం 
కురించిన అనురాగ భావమును చక్కగ (ప్రస్ఫుటము గావించుచున్నవి. నాయ 

కుని గాంచి ఆమె అన్య మనస్కయగుట, చెలి ఆమె మనోభావమును బసిగట్టి 
మేలమాడగా సీత లజ్జా సలిల నిమజ్జనము గావించుట, చెలి ఆమెను 

ద్, “పట్టిన చలంబు విడువవు 

కట్టా! మామీద నేమికాకణమునకో 

పట్టభిషి క్త నందన 

కట్టడి యోయమ్మ న్మీపకారము దలపన్ లి 161 

అని శబ్దమాధుర్యమును చిందించుచు నూజడించుట మున్నగు సన్ని వేశములు 

సరససుందరములై యువ్నవి, ఇదే సందర్భమున సీత ఆన్యాపదేశముగా తేటితో 

పలికిన [కింది పద్యము కమనీయము. ఇది _సబంథ కవితా చతురుగైన కవి 

స్వయముగ కల్పించినట్టిది. 

చ “తొలగకు మీంక నోకలికితుమ్మెద యన్య మధు[పీయంబులుం 

బలె బహువల్లి వల్చభతబట్టకుమీ యతి సౌరభ|దుని 
ర్గశదమృతాంబు ధారగల కమ్మదనంబులు నీకు కల్లునే 
కళవుల సత్పర్మిగహ సుఖిత్వము మెత్తు రుదాత్త మానసుల్ 2.167 



ఇందు సీత తుమ్మెదతో బల్బు_నట్టుగా నా నాయకునకు తనగుణదరూప 

she లత్యుత్త త్రము లైనవని తెల్పుచున్నది. ఆతని చమత్కారముగా 

“బహువల్ణి వల్లభత వటకుమీి అని ఏక పత్నీ(వ్రతుడవైే యుండవలెనని ఉద్యో 

ఈ అంకము నందలి సంధ్యావర్ణన |పౌఢమును అలంకార సంయుత 

మును, భావ (పపూర్ణమునునై యున్వజ. అఆకసమందలి చం[దకళను కమ్ 

ఇట్లుపమించును. 

గీ. ఆకసము పేరి తామర పాకుగకుకు 

స్ చం దకళ దనర్బె 

థి 

స 

కమ్మ పన్నీరు నించిన కంతు నింతి 

క్ర 

ంచిన 

ప్పురపు గిండి నాశ రేఖయును బోలె 2-181 

ఆకసమను తామరపాకుపై సలిల కణమైన చందకళ రతిదేవియొక్క 
పన్నీరు నించిని కప్పురపు పాత నాళరేఖవలె నొప్పుచున్నది. ఇళ్లే తృతీయాంక 
మున విళ్వామి_తునితో రామఃక్ష్ముణులు మిథిలానగరమున కేతెంచు సందర్భము 
నందలి సూర్యోదయ వర్ణనము కూడ ఎన్నదగినది. | శ-89] పంచమాంకమున 

సీతా రామలక్ష్మణుల వన పయాణను వారి యాతా విశేషములు అన్నియును 

కావ్యానుకూలముగ వివరింపబడినవి, 

షష్టాంకమున సీతావియోగము నంచిన రాముడామెకై పరితపించు 

ఘట్టము రమణి యము. రాముడు [పకృతిని గాంచి సీకనే స్మరించుట చమత్కా 
రముగ వివరింవబడినది. 

చ. హిమకర పాద ఘాతమున నెంతయు మూర్చవపించి చంచరీ 

మధుర గీతి మూలుగుచు గ్లాంతి మెయిం దలవాంచియున్న యీ 

కమలిని గ్మమ నైజ కలికా పరికీలిత కోరక _స్తనిన్ 

దమకముమీర గోరెడు గదా కలహంసము మాటిమాటికిన్ 6.19 

ఇచట నప్రస్తుత ప్రశంస వలన అపస్తుతమఖున కమలినీ వృత్తాంతము 

(పస్తుతమైన కథానాయికా వృత్తాంతమును స్పురణకు తెచ్చుచున్నది* హనుమం 

తుని దౌత్యము, ఆతడు లంకయందు రేపిన కలవరము, సీత [పతి సందేశమును 

గొని సమ్ముదమును లంఘించి రాముని చేరుట మొదలై న ఆంశమలు మూలాను 
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సాదలే అయ్యను ,వబంధోచితమ:గ చెప్పబడినవి. స_ప్టమాంకమున రామ 
రావణులయు కవి సేనారాక్షస సేనలయు యుద్ధ వర్ణనము వీరరసోదంచితమై 

దీర్ణముగ సాగినది, 

సీతారామలక్ష్మణులు అయోధ్యా నగరమునకు మరలి వెడలు సందర్భ 

మున మార్యాస్తమయ చందోదయాది వర్ణనములు కావింపబడినవి. ఈ వర్ణన 

ములు శద్దాలంకారిము తో గూడియింపు నింపుచున్నవి. 

మ, చతురానంగభుజంగ మస్తక మిన్ సర్వ।గహ|గామణిన్ 

రతి కాంచీ మణి శంభు జూట మణి పాంథ ద్యోమణిన్ తారకాం 

చిత హార్యాగమణిన జకోర పరిష చ్చింతా మణిన్ జం్మదు జూ 

చిత్తె | పాచీకర పద్మదర్పణమణీన్ శృంగార రక్షామణిన్ 7.16} 

ఇదే సందర్భమున కవి ఆయోధ్యాపుర వర్ణనమును (బవేళపెన్టైను. ఈ 
వర్ణనము ఇరువది రెండు గద్య పద్యములలో [7-221 జ £48 | నున్నది. 

(పబంధమున పుర వర్ణనము నెచటనో ఒకచోట చొప్పింపవలిననెడు కవి కుతూ 
హలము |గంధాంతమున పూరిలమైనది. ఈత డీ అవకాశమును వినియోగించు 
కొని ఆ పురము నంతటిని సమ_గముగ (వబంధ పద్ధతిలో వర్ణించెను. ఈ 
[ప్రబంధ కథ నాయకాభ్యుదయముతో నంతమై నాటకము నందువలెనే భరత 

వాక్యముతో ముగియుదున్నది, 

ఆనువొద్ పద్దతి : 

బొడ్డుచెర్హ కవి మూల నాటకము ననుసరించుచు అందలి కథా క్రమము 

నెచ్చటను మార్చి యుండలేదు అంక విభజనము కూడ యథామూలముగనే 

జరిగినది. నాటక పాతిములన్నియు నిందు (పవేశించినవి. కాని ఓక్క [పథ 

మాంకము నందు సీతా స్యయంవర సందర్భమున ఆంతకఃపుర కాంతలు చోద్య 

ముగా చూచుచుండ కరపద్మము నందు చిశపటమును దాల్చిన చందనిక 

మాత్రము కావ్యమున మందార కళికయైనది. [1-286 ] కొని ఆనువాదము 

మూలము నందలి పద్యమునకు పద్యముగ్గా గద్యమునకు గద్యముగా సాగి 

యుండలేదు, ఇతడు మూలము నందలి సంభాషణాత్మక వచన భాగము నధిక 
ముగా పద్యములలో సంతరించెను, ఇక భావానువాద విషయమున శ్రీనాధునివలె 
ఉచిత స్వాతం[త్యమును (పక టించెను, 
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మొదట ఈతడు అఖ్యాన శైలి నవలంబించి నాబటకమున గావించిన 

మార్చు లెట్టివో పరిశీలింత ము, 

1. మూల నాటకమున [పథమ ద్వితీయ స్పమాంకముల యందు 

విష్కంభమును, తృతీయాంకము నందొక (ప్రవేశకమును, చతుర్థాంకమునందు 

(ధువగీతములును పయుక్రము లెనవి. ఇవన్నియును [పబంధము నందున్నవి. 

కాని మూలమున గద్యపద్యాత్మకముగ నున్న ఈ ఆర్థో పక్షేపకముల నీతడు 

ఆధిక భాగము పద్యాత్మకముగనే రచించెను. వాని యందెడనెడ గల వచన 
ములు సంధి వచనముల. ఆ యా సంభాషణములకు సంబంధము కూర్చుచున్న వి. 

చతుర్ధాంకాంర ౦భమున నే పథ్యము నందుండి [ధు వాగీత మాలపేంప 

బడును. [నేవర్యే [ధువా గీయతే] 

“మణిమయ మంగల దీపో, జనక నరేందన్య మండ పే జ్వలతి 

చండానిలోవీ పాపో, యస్మిన్ విఫలాగమో భవతి” 4.1 

ఈ (ధువాగీతము ఒక గీత విశేషము. తద్ద్వారమున నాటకమునందలి పాత 

రస విశేషాదులు వ్యంగ్యముగ స్ఫురింపచేయబడును. నాటకమునందు పె 
[ధువా గీతమున సూచ్యమైన ధ్వనిని ఆం|ధీక ర 

క. ఆని ధ్వని దోపగ రఘునం 

దను నాకషేపింప జామదగ్న్యుడు కడకన్ 

జనుదెంచి వివలుడగునని 

వినదగు [ధ్రువ వాడబడియె వెస తెరలోనన్ & 2 

పె విధముగా ఆఖ్యాన శైలిలో వివరించి యున్నాడు. 

2. నాటకము నందు పాత పవేశ నిష్క్రమణాదులు కేవలము 

నిర్దేశ మా[త్రముల్దై యుండును, అట్టి వానిని అనువాదకుడు కావ్యోచితమగు 

నట్లు రమ్యముగా వర్ణించెను. ద్వితీ యాంకారంభ మున తాపసుని (పవేశము ఈ 

క్రింది విధముగ సూచింపబడినది. 

[తతః (ప్రవిశతి తాపసః] ఎ దీని నొక సీస పద్యమున కవి యిట్లు 

వివరించెను, 

(54) 
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సీ, శ్రీమీఠర గటి సూత్ర దామంబు తిరియంగ 

ముడి గొన్న యినుప కచ్చడము వాడు 

ఘన బాహు మూలమందున జుట్టి పట్టిన 

తలి నాగ బెత్తంబు తీగవాడు 

గిడుగు చందమున లంకించుమూపుల మీద 

గప్పిన కాషాయ కంథ వాడు 

ఒడలి పై నావంత పొడయైన లేకుండ 
బూయు దట్టపు బూది పూత వాడు 

గీ. మిట్ట పేరెద వా డంటుపొట్టవాడు 

కూర్పగకపాలవాడు చేకుండి వాడు 

గుబురు గూర్చుంబు వా డెట్టి గుడ్రవాడు 

వచ్చెదాసను డా తరువాత నొకడు బి | 

పై పద్యమున “వచ్చె దాపనుడా తరువాత నొకడు అనుమాట తప్ప తక్కిన 
భాగమంతయు కవి కల్పితము. ఇందు ఆ తాపసున కుచితమగు వేషభూషలు 
హృద్యముగ వర్హింపబడినవి. “మిట్ట పేరెద” 'ఆంటు పొట్టి మున్నగు వి శేషజము 

లాతాపసుని ఆకారమును రమ్యముగ చితీకరించుచు పెద్దన సిద్ధుని వర్ణనమును 

దలపునకు దెచ్చుచున్న వి. ఇళ్లే ఇతర స్థలములందు గూడ కవీ పాత్ర |వవేశాదు 
లను ఉచితముగ వర్ణించెను, 

8. నాటకము నందలి సా త్త్వికాంగికాద్యభినయాంళ నిర్దేశములను 

గూడ కవి కమనీయ కవితామయముగా వర్డించెను, 

[సీతా సలజ్ఞ మధోముఖీ తిష్టతి] [tl పుట 118] 

కం చిగురించు సిగ్గు ్రేగున 
మొగ మించుక వంచ నిందుముఖీ మద కలమో 

మగ తేటి కొదమ (వాలిన 

బిగువున నెత్తమ్మి వచ్చు బిసినియ పోలెన్. వి 147 

సిగ్గతో నవనత ముఖిలైన సీతను కవి సోపమానముగ (ప్రబంధ శైలిలో 
వర్ణించెను. 



శల 

బొడ్డు వెర్ష కవి ఒకానోకచో నాటకమునంచు సూచింపబడు నిట్టి అభి 

నయాంశములను రెండు మూడింటిని గలిపి ఒక పద్యముగా రచించును. 

[సీతా [తాసం నాటయతి | 

[తతః (పవిశతి రావణః ] 

వి అల్లి | అద ఇ | సీతా వరాజ్యూ ఖీ తిష్టతి | పుట 827 

క. నా పని నం[తాసంబున 

నా వనజాయతాకి యడలగ నాలో 

రావణుడు వచ్చి నతముఖి 

యె వడకెడు సేత జూచి యనియె నయముగాన్ 6-60 

ఈ పద్యమున “పరాజ్య ఖి' యను పదము నతముఖి'గా మార్చబడినది. 

సీత వణకుట మూలమున లేదు. 

111. (పథమాంకమున మంజీరకుని వాక్యములకు గినిసిన పురుషునకు 

నిర్దేశింపబడిన ఆంగికాభినయాంశ ములను తెలుగు కవి ఇట్లు వర్టించెను. 

[కృపాణ ముద్యమ్య | = [పరితోవిలోక్య] [1 పుట 62 | 

క. మెరుగులు పరిగొను కరవా 

టొర వాయగ బెరికి తిరిగి యురక నలుదెసట్ 

చుర చుర జూచుచు నాతం 

డరి మురి నిట్లనియె గరిన వోస ముఖు౦డై 1-251 

ఇచట కరవాలము నెత్తుటలోని త్మీవత్వమును, అప్పటి [కోధమునకు 

దగిన భాసమును వివరింపబడినవి, 

అనుసరణ కర్త ఒకప్పుడు మూలమునం దొక్కౌాక్కపాదము తరువాత 

గల నూచనాంశముల నన్నిటి నొక పద్యముగా రచించి పిదప ఆ సందర్భము 
నందు గల శోక పాదములను [గహించును. 

రామ :- హా జానకి |! త్యమధునాసి కథం భవితా 

[సవిచికిత్సమ్ 
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ధిగ్ దైవతం తన సుదారుణ వవ పాఠః 

| సృకోధమ్] 

ఆః పాప! రాక్షస కులాధమ | నంహృతోసి 

[ససం్యభమమ్ | 

హే వత్స లత్మణ | ధనుద్ధనురేష కాలః 6-28 

క. కరవాలం బొర వాపీన 

గరుణయు సంశయము, గివప్పు, గడిమియ మదిలో 

బెరయగ నప్పుడు రఘుకుల 

శరనిధి చం|దుండు రామ చం|దుడంనియెన్ 6.78 

ఇచట రామునిలో కలిగిన కరుణాది భావములు ముందుగా పేర్కొన 

బడినవి. స్వగతముగా నాతడు పలికిన పద్యపాదములను కవి ఆ తరువాతి 

పద్యము నందనున౦ధించెను, 

ఈతడొకచో నూచనాంశములను పదకిపాద ములను గలిపి పద్యరచన 

గాఐందును, 

భార్గవ శై | స్వగత మ్ | 

(సకరుణమ్) రామే చం[దాభిరోమ వినయవతి శిశొకీం పకుప్యాతి 

మాతం (విమృశ్య స్మ్యకోధమ్) హుం చాపం చం|దమౌలేళ్చపలమతి రసావిక్షు 

దండం బభంజ (వునః సాను కోశమ్) బాలా వై ధవ్యదీత్షాం జనక నృప నుతా 

నార్హతీయం మదస్తా9త్ (పునర్విచింత్య సామర్షమ్) “ఆః శాంతో మే కుఠారః 

కథమయ మధునా రేణుకా కంఠ శతు [4.18] 

ఆ. వె. అనుడు పరశురాము డాత్మ గతంబున 

గొంత కనికరంబు కొంత గినుపు 

కొనలు వార జూచి తన (మోల జూపట్టు 

నిన కులీను మజశియు నిట్టులనియె 

శా, బాలేందు ద్యుతి ధాము రామునని జంపన్ జాల హుం, వీడుగా 

డా లో కేశ్వరు విల్లు ఫెల్లున రసాలాభంబుగా (దుంచెన 



క్తే బ్ర 

య్యా! లక్ష్మీ నమనాఢు బాయపలదే యుదర్వీతనూజాతయౌ 

రా లీలావాత రేణుకా గళము నామస్త్రంబు సన్యస్తమే 4-18, 49 

ఇందు పరశురాముడు రాముని నాశము గావింప దలంచి ఆతనిని 

గాంచిన పిదప ఆత్మలో విమర్శ గావించుకొనుటకు, ఆ సందర్భము నందలి 

ఆతని మనోగత భావములను కవి హృద్యముగా నొక సీసపద్యము చివరి ఆట 
వెలది యందును ఒక శార్లూలమునను వివరించి యున్నాడు. సాన్నుక్రోశం, 
పునర్విచింత్య, సామర్షం అను సూచన లిందు విడువబడినవి. 

ఓ. ఈతడు నాటకము నందలి స్వగతము, నెపథ్యము, మున్నగు 

నంశములను గూడ విడువక అమునరించి వానికి నటు తరువాతి కథతో సమ 

నయ మొనరించుచు సంధి వచనములను ఘటించును, 

1. కథం మమాపి దళ (ఇత్యర్థోక్తే స్వగతమ్) కథం సంవర ణీయం 

చెవరితు ముప[కాంతోస్మి (1 పుట 51) 

శం. నను దశథయలి వెలి!గక్కు_చు 

మనమున దలపోసి మిగుల మరుగిడదగు సీ 

తని పీరటు వచియింపగ 

మొనసితి నగుగాక యిదియ మొదల నిలిపెదన్ 1.216 

11 (నేపథ్యే) - భర్హృదారికే ఇత ఇతః (11 పుట 95) 

క. ఆను న త్తణి దెర మజుగున 

వినవచ్చె మనోజ్ఞ వినద వీచి యొకటి యో 
జననాధ తనయ యిట యిట 

చనుదెమ్మను వచన రచన చతురత వెలయన్. 2.59 

నాటకమున నేపథ్యము స్వగతము అను అంశములు రంగస్థలమున నటునకు' 
నిర్దిష్టములైనవి. చిన తిమ్మయ వానిని కావ్యమున కూడ విడిచి యుండలేదు 

5. ఈ |పబంధమున మూల వచనము ఆధిక భాగము పద్యరూపమున 

సంతరింప బడినది. దాదాపు అందు పద్య గ ద్యాత్మకముగ సాగిన - నంభాషణు 

మంతయు నిందు పద్యరూపమున వెలసినదని చెప్పవచ్చును. ఈ వచనము 
ననుకరించు పట్ట కవి చక్కని ప్రబంధ శైలిని _పకటించెను. వచనము నీత | 

(టు 
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డనువదించిన తీరు కవి భావానుసరణజ పద్ధతిని గూర్చి చర్చించునపుడు వివరింప 

బడును. 

అమూలక కల్పనలు : 

(పనన్న రాఘవ నాటకమును అనుసరణ కర్త యథా కమముగ (గహిం 
చుటతోపాటు అందు కొన్ని అమూలక కల్పనములను కూడ చేర్చెను. ఇవన్ని 

యును కవి యొక్క వర్ణనాభినివేశమును చాటునట్టివి. ఇట్టి భాగములు ముఖ్య 
ముగా [పథమ ద్వితీయ స_ప్తమాంకము అందు గోచరించుచున్నవి. 

1. పసావనలో గల కృతిపతి వంకావతార వర్ణనము. ఇది |పబం 

ధోచితముగా మొత్తము డెబ్బదినాల్లు గద్య పద్యములలో వివరింపబడినది. 

2, |పథమాంకమున కొన్ని కంద పద్యములను కవి అమూలకముగా 
రచించెను. 

రావణుడు సీతా సౌందర్యము నాలోకించి 

క “కనుకాంతి మెలుగు తెజగై 

కనుచూపుల పనలు నల్హగలువల చల 

తనరిన యాకృతి సామ్యపు 

మొనకట్టున మతి కృపాణి మొగ తిరిగెగదా 1.229 

మ 

అనిన పద్యమును, 

సీత రావణుని పాలబడునేమో యని విచారించుచు నూపురకుడు పల్కిన 

డక్కడ విధికృతము (దోయ నెవ్వరి తరమౌ 
నెక్క డ జూడగ నోపుదు 

మక్కట యీ బారి దైవ మా కడుచు నొకో ; 1.274 

అను పద్యమును ఆమూలకములు. 

శీ. ద్వ్యితీయాంకమున సీతా సౌందర్యము: వర్ణింపబడిన సందర్భము 

నందు గల పద్యములు [64-74 | మూలము నందు లేవు? ఇదే అంకమున 
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రాముని గాచిన. సీళయందుదలయిం న సాత్తిక భావములు (16) సీత 

ఆన్యావడేశముగ తుమ్మెదను నిర్దేశించి తనపై (పేమను స్థిరముగ నిల్పుమని 
రామునికి చెప్పుటయు. (153) సీతా సౌందర్యమును వర్ణించు పద్యమును[(] 24) 

అమూలకములు. ఈ [కింది పద్యము కవి యొక్క శజ్చాలంకార [1పావీణ్యమును 

చాటుచున్న ది. 

సీ, లవలీ వినూత్న పల్పవ లీల నవలీల 

గీమాడు చెక్కుల కెఐకిలలకు 

మరలేని పసిడి తామర పువ్వు మజవించు 

కలికి మద్న మొగంబు క*ంకలలకు 

కువలయ వలయ లక్ష్ముల నధిక్షేపించు 

మించు వాల్గన్నుల మిల మిలలకు 

శోంపాలతల మీద జంపన *., యారి 

తావి (క్రొన్నన మేని ధళ ధళలకు 

గీ, లులిత మదన మదంబలౌ లలితములకు 

పహరణంబులు మరునకౌ విహరణముల 

కెల్టియగు దీసి జవ్వ్వన౦ విరవు కొతిపె 

బదను గల [పేమ మామక హృదయసీమ 2.182 

ఈ పద్యము అమూలకమని డా. రామరాజు గారు చెప్పిరి. / పుట-12). 

కాని దీనికి మూలము ద్వితీయాంకము నందలి “ఆమలమృణాల కాండ కమ 

నీయ కపోలరుచేః” అను శ్లోకమున గనవచ్చును = [క్లో 20] కాని శ్లోకము 
నందలి భావమిందు వి_స్థరింపబడినది. 

4. _పంచమాంకమున సీతారామలక్ష్మణులు అడవి కేగుచు మార్గమున 
సమ్మపైకత పదములను కాద్వల స్థలంబులను గాంచునప్పటి 'చెంచుపల్తి' 
(పస్తావము అమూలకము, (5-85) ఇదే అంకమున సీతారామలక్ష్మణులు 

గోదావరీ తటమును చేరికని చెప్పునప్పటి గోదావరీ నదీ వర్ణనము (5- 
కూడ ఆమూ౭కమే, 

5, షష్టాంకమున రావణుడు సీతమై రోషముతో కత్తి నెత్తునప్పటి 
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క. “ఈ లీల బలుక నేలా 

కాలక్షేపంబు దీని గళ నాళగళ 

త్కీలాలము నర్పించెద 

హాళిం గాశికి నటంచునసి యంచుగనన్ 6.84 

అను పద్య మునకు మూ౭ములేదు. 

6. స ్ తమాంకమున అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చునప్పుడు, ను[గీవ 
వై;శవణులకు సొౌమితి ఆయోధ్యా నగరమును వర్షించి చెప్పుట (221, 242) 

కూడ కవి కల్పితమే, 

భావానుసరణము : 

బొడ్డుచెర్ల కవి మూలభావముల ననుసరించుటలో పెక్కుచోట్ల స్వాతం 

[త్యము (పకటించెను. ఈతడి స్వాతంత్యమును మూలమును వి_స్టరించుట 

యం౦ందధికముగా (పదర్శి:చెను. ఈ వి_స్తరణ విధానము పెక్కు భంగుల 

సాగినది. 

1 విసరణ: 
అబల 

1. అనుసరణ కర్త ఒకప్పుడు మూలము నందలి చిన్న చిన్న వాక్యా 

రములకు సమ్మగత్వమును కల్పించును. ఇట్టి పట్లు (వథమాంకమునం దధిక 

ముగా కనవచ్చును. ఇవన్నియును సాధారణముగా కందములలో వివరింప 

బడినవి, : 

నట : అహో ! అన్య కవేః నూ క్తీనాం సరలతా కోమలతాచ. 

సూత్ర: క్వచి ద్వక్రతా కఠిన తా చ (1; పుటలు 26-22) 
క, ఆన విని నటుడీ కవి వా 

క్కుున దోచున్ సరసతయును గోమలతయు జం 

[చుని లేత కొదమ నమృతను 

దనువును దెలికించు |క్రియ, మిథఃస్థితి ననుడున్ 1.136 

క. రమణి తన నును చనుంగవ 

గొమరారెడు బొమలగతిని కుటిలత్వుంబుల్ 
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సమకూడియు దగు గతి జై 

య మనః |పియ మతని నూ కీయ ఏ నీ రెంటన్ 1-187 

నాటకము నందలి రెండు వచగములును రెండు పద్యములుగా సంతదెంపష 

బడినవి. మ. నంపు జయదేవ కవిత్వ [పశంసమ గావించుచు నటుడును 

సూ తధారుడును ఆశని కవిత్వము సరసత్వము, కోమలత్వము, కరఠరినత, వ్యకత 

మున్నగు గుణములతో కూడి యుండునని చెప్పియున్నారు, తెనుగు కవి ఆ 

గుణము౯ను అలంకారయూకముగ వివరించి యున్నాడు. 

నూపురక ; వయస్య ! కస్యాయం మహీతల చల[దావొ రథ [కరవ కర్కశ! 

కంఠ ధ్వని ; శ్రూయతే | [1, పుట ర్1] 

క. ఆచ్చెరుపడి నూపురకుడు 

నెచ్చెలి గుం డాల కొండ నె(టవుదోవన్ 

వచ్చు వెనుబండి _మోతకు 

నెచ్చగు నీ కంఠరావ మెవ్వని యదియో 1-212 

మూలము నందు *భూతలము నందు తిరుగు రాహు రథ ద వక ధకనివలె కఠోర 

. నున్న కంఠ ధ్వని" ఆను భావమును కవి అన్య విధంబున వివదించి 

యున్నాడు. రాహు రధ మను మాట యిందు విడువబడినడి. 

నూపురక : ..+ కిమి తీయంతి మస్తకా న్యుహ్యంతే కీమితి వైకం రక్షితా 

పున రపరాణి యత క్ _తచిన్న నిక్షి ప్థంతే ny ష్. పుట ర్] 

క. విను మొకటి చాలదే తల 

పనిమాలినవాడ ! నీకు పదియెటికి వ 

ల్లని మోపు చేటు భువి బూ 

డ్చిన మేలొక్క_టియ తక్క చికి, నవెల్లన్ 1.264 

మూలమున రావణునితో వంది సాకేపముగా పల్కిన పలుకుళివి, పది తలలు 
బరువు మోయుటకన్న, కావలసిన దొకటీ యుంచుకొని తక్కిన వానిని బూడ్చి 

వేయుమని అతడు రావణునితో చెప్పును. ఆ భావమును కవి తెలుగు మాటలతో 
విప్పి చెప్పెను. పనిమాలినవాడు వల్లని మోపు చేయు అను వానినిచేర్చి కవి 

భావమును వి నరించెను, 

పర) 
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రావణ : తదేష వై తాలిక ఇత్యు పేమ్యః [1, పుట 66] 

క. తిట్టిన దీవించిన రా 

కొట్టిన జలపట్టినను దగుందగదనినన్ 

భట్టు బహు .మానయోగ్యుడు 
గట్టిగ నని వంది నిన్ను గాచితి జుమ్మీ 9_266 

మూలమున వై తాశికుడ వగుటచే నుపేకింప దగిన వాడవని రావణుడు వందితో 

పలికిన పలుకులను కవి వివరించి చెప్పెను. 

ఊఉ, సోయమశ క్తి [పకార ; (1, పుట 72] 

క, బలి తనయుడనియె నారా 

విలు.దివ్వుగ _బాలుమాలి నెనుకటి సుద్దుల్ 

దలపోసెదు పడపుడిగిన 

వెలయాల్లతి నావు డలుక వెలి కురుకంగన్ 1.261 

మూలము నందున్న ఆశ క్ర ,పకారమును కవి తెలుగు నుడికారముతో వివరించి 
చెప్పెను, 

2. కొన్నిపట్ల మూలమునందు సంగహముగను సరళముగను నంభా 
షణ రూపమున నున్న వచన భావమును (గ్రహించి ఆనుసరణ క ర్హ సరసముగ 

పద్య రూపమున వి స్థరించును. | 

ఆ. తాపస : ననుకీటవ న్మహీపక్యటనేన |శాంతో భవాన్. తత్రమిధి 
లాయాం పంచర%త నివాసేన శమోపనెతవ్యః (పసంగాదయంచ రాజా జనకో 

గద్రష్టవ్యః 

విక్షు: కిమస్మాకం నిరీహాణాం రాజ దర్శనేన ? [11 పుట 87] 

సీ బితుకవర్య యీ పృథివీ తలము నెల | 

[దిమ్మరె దేటికి దెగిన గాలి 

పడగ చందంబున బడలితి రెంతై న 

సీ మిథిలాపురి నేను రాకు 

లధివసింపుడు మేని యందలి ఖేదంబు 

నపనయింపుడు (పసంగార్హ సరణి 
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జనక వసుంధరా చ|కేవ బజొడగను 

డుచిత (పసంగోక్తు లుగ్గడింపు 

గీ, మనుడు యతిపల్కు దాపను నహహమాకు 
నిస్పృవాత్ముల కేటికి నృపుల గోష్టి 

యడుసు చొర నేమిటికి కాళ్ళు గడుగనేటి 

కేను వెణ్ణినే రాజుల యిరుకు సొరగ ' 2.5 

ఇచట భికుకవర్యుడు తెగిన గాలిపడగ చందంబున దిమ్మ రుట అతడు 

“అడుసు చొర నేమిటికి కాళ్లు కడుగ నేటికి” ఆని వచించుట, మూలమున లేక 
పోయినను చేర్చినట్టివి. ఇవి తెలుగు జాతీ యములై యుండుట ఆ సందర్భమున 

కెంతేని సహజళ్వమును గూర్చుచున్న వి. ఇట్టిదే ఇంకొక ఉదాహరణము. 

ఆ, కుబ్బక : (విహస్య) కథం విత్ర స్రీ మాత్రేణ తవాంగేన ద్వార శిఖరం 

భంక్ష్య్యుతే ? “పునః సృక్రోధమ్) ఆరే ఆలీక వాచాల | కేన తవ కథిత మహం 
కుబ్బక ఇతి? 

వామనక : నన్వనేసైవ ద్భుప్త వృషభకకుర సద్భ శేన పృష్ట స్టితేన 

మాంస _సబకేనోద్యాహితేన (లత 

సీ, అనుడు కుబ్దుడు వల్కు హాసార్ష వదనుడై 
కటకటా చిభైడు గాని లేదు 

నీదు శరీరంబు నింగి మోచిన ద్వార 

శిఖరంబు నిది యెట్లు శిథిల పరప 
గలదు దబ్బరలాడగా నేల యేనుకు 

బ్దుండని సీకు నెవ్వండు దెలిపె 

రూప ధన్యుల జూచి రూపహీనులు నింద 

గావింతురనుట నీ కడన గలిగె 

గి. ననుడు వామనకుడు వల్కు నహహ యొరులు 

దెలుపగానేల నీకల దేహరేఖ 
వృషభకకుదంబునుం బోలి వీవునందు 
గుంతవోయిన యీ పెద్ద కంతి (వేల wad 

విత స్తియన ద్వాదశాంగుల (పమాణము. 
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“విత్నస్త్ మాళకేణ' అను పదమునకు 'చి్టెడు కాని లేదు! అను అనువా 

దము రమ్యముగా నున్నది. “ఆలీకవాబాలి అనునది “దబ్బరలాడుట'గా మారి 

నది “ద్వార శిఖరము నింగిని తాకుట, రూపధన్యుల జూచి రూపహీనులు సింద 

గావింతురనుటి కవి కల్పించిన భాగములు. మూలము నందున్న పృష్షసితేన 
మాంస _స్తబకేనోద్వాహీతేన' అను వాక్యమునకు “వీపునందు గుంతవోయిన 

పెద్ద కంతి [(చేలన్ అను ఆనువాదము సహజ రపుణీయముగ నున్నది. 

లీ. తెలుగుకవి మూలము నందు సం|గహముగ నున్న భావమును 

వర్ణనాత్మక ముగ వినరించిన వట్టు (పబంధమున పెక్కు. కాననగును. ఈ 

విస్తరణము మూలమునకు మెజుగులు దిద్దుచున్నది. ఇట్టి భాగములు ద్వితీయాం 

కము నందధికముగా కననగును, 

అం సీతా - హలా । కోయం కనక వరః శిఖండి పిచ్చ మండిత కర్ణ పూరో 

ముగ్గత్వ విముక్త లోచన వికారః కుమారో దృశ్యతే ? ఇమం పళ్యంత్యా 
మమ నిజ వత్చ ఇవ హాల ౫ (పకష్షాలితం హృదయం వ ర్తతే 

(11, పు పుట 209) 

ఊఉ, కాకర సండువంటి కనకంబుకు బోలెడు వాడు ముద్దు సెం 

గూకటి వాడు సోగ నిడుగోపుల చూపుల వాడు, పింఛపుం 

జీకటి మాని |కొంజివురు చెర్విన వీనుల వాడు, కంతు పే 
రాకలి మాన్సు వాడు చెలువా చెలు వొందెకు వాని జూచితే 2.110 

క, ఈ చిన్ని యొప్పులానిన్ 

జూచిన య్ప్పటను గొలె కిశోర స్తని! యీ 

నా చిత్తము వత్సలతా 

వీచి పవాళశనమున వేచెలువందెన్ 2111 

ఈ అనువాదము నందు రమ్యమైన భావుకత్వము వెల్టివిరియుచున్నదిః 

మూలము నందలి “కనక వర్ణము" 'కాకరపండు వంటి ఆను విశేషణముతో 

వివరింప బడినది. “నెమలికన్నుల నందముగా చెవుల యందిడుకొని ముగ్ధతా 

విహీనములై న చూపుల వికారము గల” అను భావమును కవి విస్తరించి ముద్దు 
పెంగూకటి వాడు, సోగ నిడుగోపుల చూపుల వాడు, అని చెప్పుటయేకాక 
నెమలి పింఛము ఆను చీకటి [మాని యొక్క [కొంజివురును వీనుల యందు 



శీలి? 

ధరించెనని రూపకముమ కూడ ఘటించెను. కంతు పేరాకలి మాన్పు వాడనుట 
కూడ అమూలకము. “ఇమం వళ్యంత్యా మమి అను దానికి “ఈ చిన్ని యెవ్పు 

లానిం జూచిని అనుట ఆతని తరుణత్వముకు సూచించుచున్నది. ఇట్టి సందర్భ 

మున “కిళోర_స్టని ఆనునది చె సంబోధనము. ఇట పాఠము సందిగ్గముగా 
నున్నట్లు నూచింవబడినది. 

ఈ. రామః కథ మిద మితళ్చండి కాయతనమ్ 

కరుణ తరంగ తరంగిణి వికసన్నయనామృతోర్మి శీకరిణి : 
తరుణ తుహిన కర చూడామణి రమణి ! త్వాం నమస్వామి 2.6 

సీ, ఆతోద్యసినద హృద్యాంభోధర ధ్యాన 
కృత మనోహర లాస్యకేళి శేకి 

గగన గంగా నూత్న కనకారప్ింద శం 

కొకారి కాంచన కలశ కులము 

కంఠ వేణీ బద్ద కంఠీరవ ధకిజాం 

చల చాలన చలిత జలద దలము 

సేవాసమాయాత సిద్ద సీమంతిసీ 

మహిత మాణిక్య విమాన చయము 

చీ. పార్శ్వ వేష్టిత నవకదంబక కదంబ 

కునుమ పౌరభపోషితభ సలకలభ 

మల్లయదె కంటివే పర్వతాధిరాజ 

తనయ వసియించు దివ్య సౌధము కుమార 

వ. ఆని తదభిముఖుండై నిండు మనంబున నచ్చండికాదేవిం దలంచి 

శా. తల్రీ తెల్లని వేల్పురాణి ! దిపిషత్తాటంకినీ దత్తమ 
త్రల్దీ చంద్రకళా వతంసము దయాధారా పరిష్కారద్చ 

క్కల్లోలంబును హల్బకాభమగు నీ కల్యాణ రూపంబునే 

హృల్లేభో వనిషదహన్యముగ నా హృడ్వీధి ఖావిండెదన్. 

గీ. సింధు కోటిర దేహార్డ సింహ పీఠి 

నిండు కొలువుండు సీకు నెవ్వండు మొక్కు. 
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వాని కవనిజయగు లక్ష్మీ వచ్చు పొదవృ 

సంతతానంద సామాజ్య జనక మగుచు 2.50, 58 

మూలము నందలి ఒక వచనము, శ్లోకము తెనుగున ఒక సీసము, వచనము, 
కార్ధూలము, గీతముగా నవతరించినవి మొదటి వచనమునకు సీసమును, శ్లోక 

మునకు తక్కిన రెండు పద్యములును వి_స్తరణములు. చివరి గీతము నందలి 
“అవనిజయగు లక్ష్మీ ఆను పదములు భావి సీతాకల్యాణమును ధ్వనింపజేయు 

చున్నవి. 

4. కొన్ని సందర్భములందు విస్రరణము శుద్ధములగు తెలుగు పద 

ములతో సాగుచుండును. 

ఆ. అథావిరాసీత్ కురువిందలోచనో 

[దుమాంతరే విదుమ శృంగ కోధితః 

విభ క్ర ముకామయ చితమండనో 

మనోపహారీ హరిణో హిరణ్మయః 5.86 

డం కిమ్ముల బూతపూ వలుకు కెంపుల కన్నులు మీన్న చుక్కు.తు 

డమ్ముల నీను ము త్తెపు బొడల్ విడిగప్పులు గుప్పునీలవా 

లమ్మును నిమ్మ పంటి పసలం గసరెత్తు పసిండిమేనియం 
దమ్మును గల్గు నొక్క మృగతల్దజ మల్లన దోచె ముందరన్ ల₹-110 

ఇందు కవి స్వతంతత మిక్కుటముగా గోచరించుచున్నది, మూలమును కవి 
యిచట పదమునకు పదముగా గాక, అందలి భావమును మాతము ఆధారముగ 

గొని కమ్మని తెలుగు పదములతో తీర్చిదిద్దెను. ఇందు పసిడి మృగముయొక్కొ 

వన్నె చిన్నెలు రమణియమగు శబ్దజాలముతో వివరింపబడినవి. ఇందు బూత 

పూవలుకు ఆను ప్రయోగము నర్థము స్పష్టపడుట లేదు. 

ఆ, హిమాంశు శ్చృండాంశు ర్నవ జలధరో దావ దహనః 

సరిద్వీవీవాతః కుపిత ఫణినిఃశ్వాసపవన:ః 

నవామల్తీ భల్లీ, కువలయవనం కుంత గహనం 

మమ త్వద్విశ్లేషాత్సుముఖి ! విపరీతం జగదిదమ్ 6.48 

సీ. తిలకించు మంచు మించుల వేల్పు మొగి మింట 

జను (2) రోపు జగ వెలుంగు 



త్తే ఫ్రె 

మీటి నల్లగు పాట పాట చినుు._ల [కొ త్త 
న అమ 

మొగులు కారడవిటో దగులు చిచ్చు 
పరతెంచు మడుగు లే దెర తెమ్మెరలు పాప్ 

బుస కొట్టు బెట్టున నెసగు గాడ్పు 
జివ్యాడ ముయ్యోడు బువ్వు మోచిన సేవ 

తీవ నచ్చున గచ్చుదేరు చూరి 

గీ, యెప్పుడటు విప్పువచరించు గప్పు గలువ 

తుప్పుడించిన రెప్పల కుప్పికోల 

వాలుగన్నుల మగమీల మేలుగొన్న 

యన్నుదలమిన్న ననుబాసి యున్నతనకు 6-119 

ఇందు మూలభావము పెక్కు తెలుగు పదములతో వి_స్థరింపబడినది, 

ఇందు *“చండాశుకి అను ఆర్థమును స్ఫురింప జేయుచున్న ప పదములలో 'రోపుి 

అను పదము నందలి కొన్ని అకక లోపించి క్ సూర్యుడను నర్థము 

వచ్చునట్లు అచట పదములను పూరింప వలయును. నవజలధర*” అను పదము 

నకు “కొత్త మొగులు” అను ఆనువాదము చాలును. కాని కవి దానిని “మీటి 
నల్పగు పాటపాట చిన్కుల [కొత్త మొగులి అనియు, “దావదహనము'ను 

కూడ “కారడవిలో దగులు చిచ్చు' అనియు విస్తరించెను. “కుపితఫణి' అను 
దానిని భంగ్యంతరముగా బుసకొట్టు బెట్టుని అని అనువదించెను. నవామల్తీ 

భల్టీ' ఆను దానినిగూడ చివ్వాడు పయః మోచిన సేవ, తీవ నచ్చున 

గచ్చుదేరు దూరి” అని (వాసెను. “కువలయ వనం కుంతగహనంి అను వద 

ములను ఎప్పుడటు విప్పు వచరించు గవ గలువ తప్పుడించిన రెప్పల కుప్ప 

కోల” అని వి స్టరింఛెను. సుముఖి అను పదము “వాలు గన్నుల మగమీల 

మేలుకాన్న ఆన్నుదలమిన్న” మైనది. “విపరీతం జగదిదమ్” అనునది వాచ్య 

కం. ఒకప్పుడు కవి మూఎమును సమగ్రముగ ననుసరించుచునే కొంత 
స్వతంత్రతను చూపి ఆ భావమును అమూలకములగు కొన్ని విశేషాంశముల 

తోడను విశేషణములతోడను వి_స్టరించును. ఇట్టివి ఆయా సందర్శములకు 

స్పూర్తిని కలిగించును. 



440 

అ, తృతీయాంకమున జనకుడు విశ్వామితునకు హర చాప నిరస్త 

భుజావలేపులై యుస్న రాజమండలిని చూపు సందర్భము నందలి శ్లోకము 
(8-40) ను ఆనువదించుచు ఆం(ధ్ర కవి అందు మూలమున లేని మగధ పాంచా 
లాం[ధ చోళాది దేశ నరేశులను పేర్కొానను. (8-143). దీనివలన పయోజ 

నము లేకున్నను, కవి ఆం|ధదేశమును తన కావ్యము నందెచటనైన పేర్కొన 
వలెనను నుత్క౦ఠతో ఆ దేశముతోపాటు తక్కిన వానిని గూడ చేర్చి 

యుండును. కాని లుది ఆం|ధ దేశ నృపళుల కెట్టి గౌరవమును గలిగించుట 

లేదు. 

ఆ. పంచమాంకమున గంగాదులకు హంస జనస్థానము నందు రాక్ష 

సులు రాము నెదిరించిరని చెప్పు సందర్భమున “వాహరథనాగ భటోత్కటులైై 

యెదిర్చి రమ్మానవనాధు వలమాన కృపాణరచుల్ (భమింపగన్” (5-99) 
అనుటయు, ఆదే అంకమువ రావణుని బారిపడిన సీత దీనాలాపములను జేయుచు 

“రాలుగరగ్లై పరపన్ మొరపెట్టుట”యు (5=185) ఆమూలకములు, 

ఇ. షష్టాంకమున రాముడు సీత తోడను తిమ్మునితోడను గోదావరీ తటీవిపినముల 

గడపిన మధుర దినములను స్మృతికి దెచ్చుకొను సందర్భమున సీత “రామచిలుక 

మాడ్కి ంబల్మరు విల్వగన్” (6-84) అను ఉపమానమున్కు ఇదే అంకమున 
లంకావాసులకు హనుమంతు డేతెంచినాడనియు ఆతని నెదుర్కొన అక్షయ 

కుమారుడేగినాడనియు చెప్పునప్పటి “దోర్మండలాగ చండరుచి కాండ హిండి 

తాఖండ దిగధిపాలఖేల త్పంతాపవాతూల సఖుడు రణకళా దక్షు డయ్యక్ష రాత 

నుండు"(6-67) ఆను అక్షయకుమార పరా[కమ (పశంసయు నమూలక ములు. 

ఈ పంచమాంకమున గంగా గోదావరీ సరయూ నదుల నంభాషణ 

మున గంగానదిని అమరనిది,, మిన్నేరు, జహ్ను పట్టి, మరున్నది, బుభువాహిని 

మందాకిని, సురనది, భాగీరథి, ఆనిమిషనధి ఆని వివిధ విశేషణములతో వివ 

రించుట కూడ ఈతని భాషా(పయోగ వై విధ్యమును తెలుపుచున్నది. 

il మార్పులు ఆ 

బొడ్డుబెర్ల కవి తాను రచించు పద్యమున కనుకూలమగువట్టు మూల 

భావములను కొన్నిపట్ల మార్చి యున్నాడు, ఇట్టి మార్పులు ఈతడు స్వాతం 
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(త్యము చూవీనపట్ట నన్నింట గోచరించుచున్నను, ఉదాహరణ కొండు రెండొ 
సగబడుచున్నవి, 

1. కథ మారంభరమణీయ ఏవ ఏషాం సంరంభః పుట 49 

“మొదలనే తీపు తుద జప్పనగు” 1-208 

కవి మూలము నందలి “ఆరంభ రమణీయ" మను భావమును తెలుగు 

పదములతో జెప్పీ యున్నాడు. 

బీ. సీతాథిలాషక్టీతలే లంకేళ్వరచేతసి నారూఢ ఏవకోప పరితావః 

ii అంక. 68 పృట 

కం. సీతానన చం దాతప 
శీతలమగు పం క్రిముఖుని చిత్తము నందు 
ద్యోతింప దయ్యె నూష్మల 

తాతత విభవంబు నీట నగ్నియ పోలెన్ 285 

సీతాభిలాషచే శీతలమైన లంకేశ్యరుని చిత్తమున కోప ముదయింప లేద 

నిడు మూల భావమును మార్చి కవి అలంకారికముగ సీతాననము అనెడు 

చం దాతపముచే శీతలత్వము పొందిన అని (వాసెను, చివరనున్న ఉపమానము 
ఆమూలకము.. 

లీ, అప్యుచ్చండై _స్తపన కిరణై స్తావితాయాం పృథి వ్యా 

మప్యన్యేషాం కఠిన వపుషాం దుర్గమే మార్గ సీమ్ని 

(పేమార్దేణ (పగుణిత ధృతి శ్చేతసా శీతశీతాన్ 

మేనే సీతా పియతమ పదై_ రంకితాన్ భూమి భాగాన్ ర్_27 

గి. చండ చండాతప స్ఫూర్తి మండ నట్టి 
ధరణి గరకులు బోలె నీ తెరువు సీత 
శీతలంబుగ |బేమార్ది చిత్తయగుచు 
దలచె ప్రాణేక నడుగుల కలిమిజేసి ర్.77 

ఇందు మూలభావ మొకింత సం[గహింపబడి కొంత మార్పు చెందినది, 

మూలమునందలి “| పచండ సూర్య కిరణములచే ధరణి తవించు చుండగా 

(ఏ6) 
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కఠిన దేహులకు “సైతము దుర్గమమైన మార్గసీమ యందు సీత రాముని ఆడుగు 

జాడలచే చిహ్నితములై న భూభాగములను శీతలముగా భావించెను” అను భావ 

మును కవి తెనుగుక ద్వితీయ పాదమును పరిహరించి తపించెడు పృథివికే 

'కరకులు బోలె అను నుపమానము చేర్చి ఆనువడించెను. 

శ. “సూచీ శలాకా విద్ధాని మమ నఖాన్యల క్తకర సేన సించతి' 
(5, పుట £97) 

తూలెడు తన మెయి శీత సుధాలవనవ దృష్టిచేత దడిపెడు వారల్” 

5.150 

ఇందు కని మూల భావమును [గహింవనే లేదు, ఆ సందర్భమునకు 

తగినట్లు ఆ భావము నింకొక విధముగా వ్యక్తము చేసెను. 

5. ఆమె, కథ మళోకోపి మమాయం శోకతాం గతః 6_ 88 

ఈ అశోఠమును నాపాలింటి కాద్యక్షరంబునకుం బాసెనయో 6.99 

మూలమునకు కవి చమత్కార వంతముగ గావించిన మార్చిది. ఆకో 

కము గూడ కోకమయె;ను గదా యను భావమును కవి 'అళోకము ఆద్యక్షరం 

బునకుం బాసెనయో' యని మార్చి అర్హస్ఫూ ర్తిని సాధించెను. 

6. "పుణ్యవతా మగ్ని రేవ రత్నం భవతీతి |పవాదః సత్యఏవ సంవృ త్తః” 

పు, శీ42 

క, మతి 'దలపగ నతి భాగ్యో 

న్నతులగు వారెద్ది వట్టినన్ కనకం బౌ 

గత లేల యిప్పు డనలం 

బతీవా ! నీవంట రత్నమయ్యెనొ కాదో 6-105 

పుణ్యవంతుల కగ్నియే రత్నమగు నను మూలభావమును తెలుగు కవి 

విపులీకరించెను. పట్టిన దెల్హ్ల బంగారమగునను సామిత కూడ రమ్యముగ చేర్చ 

బడినది. 

ఈ అనువాదమున మూలము నందలి కొన్ని భాగములు ఆనూదితములు 

కాలేదు. కవి చూచిన (ప్రతులందివి యుండి యుండక పోవచ్చును. ఇట్టి భాగ 
ములు నాటకో త్తరార్భము నందు మా(తము కనవచ్చును, 
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1. పంచమాంకమన సరయూ గంగాదులు, భరకుడు, సీతారాను 

లక్ష్మణుల వనవాస (ప్రయాణము నెటింగి దుఃఖితుడై నంది [గ్రామమున రాజ్య 

భోగ విముఖుడై వసించుచు రాజ్యము పాలించుచుండెనని తెలుపు శ్లోకము 
(5-19) ఇందు లేమ, 

బొ. రావణుని రాకకు ఆకోకవనము కంపించు చున్నదనుచు “కథం 
సహ వహీధరేణ వేవత ఇవా శోకవనమ్” అను సీతావాశ్యములు కావ్యము 

నందు లేవు. (6 పుట 826) 

క, స ప్పమాంకమున పాఠ భేదముతో పునరుక్రముగా నున్నదియు 
(ప్రహస్తుడు రావణునితో చెప్పినదియునగు 

భవ నాకపతేః పరిభవ మ్మాతేణ గర్వ నిర్వ్యూఢ:ః 

వసుధా చిమాం గిరి సంకట మయీం దళరధస్య నందనః ,పాప్తః' 
7-19 

రాజా! ఇం్యదుని వరాభవించితిని గదాయని గర్వ సంపన్నుడవు 

కాకుము, ఏలన దళరధ పుతుడైన రాముడు చితకూట పర్వతముచే దుర్గమ 

మైన యీ లంకను పొందినాడు. ఆను శ్లోక మనువదింసబడలేదు, 

4. స ప్రమాంకమున విద్యాధర మిథునము పలికిన పలుకులు : 

విద్యాథర : స ఏష రామ సమర కౌతుకీ దళకంఠః 

విద్యాధరీ ; కః పునరేషః అంజన పుంజచ్చవి శరీరః కపివీర _స్వ్వన్య 

సము్ముఖం పరావర్తతే. 

విద్యాధర : పీయే స ఎష విచిత్ర సమర ఢీలోనీల 8 7 పుట 834 

ఈ పలుకులు ఆనువాదమున 7-81 వ పద్యము తరువాత రావలసి 

యుండెను. కాని ఇవి (గ్రహింప బడలేదు. ఇదే ఆంకమున 216వ పద్యము 

తరువాత నుండవలసిన సీతాదేవి వాక్కులు - సీతా - (విహస్య, విలోక్యచ) 

కథమయ మున్మీలిత ఏవ. పూర్వగిరి పద్మరాగః (పకటీకృత నయశీతల 

స్వభావః కుంకుమ కృతాంగ రాగో నలినీవన వల్లభోదేవః (7 పుట 440) 
(తూర్చుకొండకు కెంపు వంటివాడును, అప్పుడే ఉదయించుటచే న్నేతములకు 

చల్లదనము నిచ్చు స్వభావము గలవాడును, కుంకుమనుచే నంగరాగము చేసి 



444 

కొన్న వాడు వలె ర క్రవర్షడును అగు పద్మినీ వల్లభుడై న సూర్యదేవు డావిర్భ 

వించినాడు.) కూడ [గహంపబడలేదు, ఇదే అంకమున 18వ శ్లోకము తరువాత 
సుండవలసిన ముని వచనములు “నిజ చిత్తవృత్తి భూమికాను సారిణి వాక్సి 
[తాణి లోకస్య” అనునవి విడువబడినవి. 

కావ్యము నందు మూల భాగములు కొన్ని తారుమారు కావింపబడినవి, 

1, మూలము నందు రాముడు సీతా సౌందర్యమును వర్చించెడు 

ఘట్టమునందు గల క్లోకములు (11 _ 26 87 99) అనుసరణమున (క్రమము 
తప్పినవి, ఈ కమమే సరియైనదని డా. రామరాజుగారి ఆభి|పాయము, 

?. త్యతీయాంకమున రాముడు శివధనుస్సును విజిచెనని చెప్పు (148, 

149) పద్యములు మూలమున విశ్వామి[తునిచే చెప్పబడినవి, ఆం ధమున 

కంచుకి నోట చెప్పబడినవి, 

లీ. స _ప్తమాంక మునందు చం[దోదయవర్ణ నసందర్భమున రాముడు 

చెప్పిన “శంకరార్థదేహ సన్నిద్ధశాంక రీ” ఆను పద్యము (7-155) మూలమున 

విఫీషణో కముగా (7-56) (పాచీన పతులందు కానవచ్చుచున్న ది, 
అణాల టా 

అనువాద కొళలము: 

ప్రసన్న రాఘవ నాటక క రయైన జయదేవుని కవిత్వము పశంస 

నీయము. ఆత డొలికించు కవితా పీయూష వర్ణనమునకు . వారధి నిర్మించుట 

దుస్సాధ్యమగు కార్యము. కొని అట్టి పనికి పూనుకొనిన వాడు బొడ్డుచెర్హ కవి. 
ఈతడు మూల భావ రామణీయకము నెచటను పొల్లు పోనీయని అనువాద 

సామర్థ్యమును |పకటించెను. మూలమున బంధకవిత్వము, శ్లేష సమాసోక్త్యా 
ద్యర్థాలంకారములు ఉన్న పద్యముల నత డతినిపుణముగ తెనుగులో తీర్చి 
దిద్దెను. శైలీ సంనిధానము కూడ మూలమునకు దీసిపోకుండ మిక్కిలి |శ్రమిం 
చెను, ఈ అనుసరణమునం దీకవి కృతార్థత నెజీంగించుట కిచట రెండు మూడు 

ఉదాహరణము లీయబడుచున్న వి. 

జయదేవుని నాటకమున శ్లేష చమత్కారముతో గూడి యున్న క్లోకములు 

"పెక్కులున్నవి. ఆనుసరణ కర్త అశేష కెచటను భంగము కలుగసియ లేదు. 



445 

శే, ఇయం లీలా లోలాంగద భుజలతా నీల చికురా 

సముస్మీ౬త్రారా కుముద హనసితా చారుకయనా 

ప్రవంగానాం సేనా యువతి రివ తారాపతి ముఖీ 

మమ్మాగే కందర్పం |పకటయితు మద్య |పభవతి 7-16 

ఈ క్లోకమునందు కపిసేనకును, యువతికిని ఆభంగ ' శ్లేష కల్పింప 
బడినది, నీల కచ కుముద హసిత విలోలాంగడ బాహువు, చారులోచన, తారో 
స్మేలత్తార, కారాధిప ముఖియను విశేషణములు కపిసేనకును యువతికిని నమ 

ముగా అక్యయించుచున్నవి. దీని ననువడించుచు కవి 

గీ. లాలిజాంగద భుజలత, నీలచికుర, 

చారునయన్క సమ జ్ఞ ంలత్తార్క కుమద 
హాస, తారేశ వదన, వనాట సేన 
యబల నా[మోల మారు మాటాడగలదె 

అను పద్యమున మూల ్లోకమందరి శ్లేషను యథాతథముగ పకటింది 
యున్నాడు, సంస్కృతము నందలి కందర్ప (కం + దర్చం) ఆను పదమును 
“మారు మాటాడ గలదె అని అనువదంచుట మూలార్థమును యథాతథముగ 

నందించకున్నను జొచిత్యవంతమై ఒప్పుచున్నది, (కందర్పం _పకటయతి ఆనగా 

కీదృశ మైన ఆవలేపమును |పకటింవ గలదని సేనా పక్షమునను, కాముచేష్టను 

మాత మే _పకటింప గలదని యువతి పక్షమునను అర్ధము), 

8, యావన్నీరనిధేః (వభాత సమయః [పోద్దుత్య లోకత్రయీ 

మాణిక్యం రవి బింబ మంబర వణిగ్వీథీ పధే న్యస్యతి | 
తావత్క_ర్వు మివాస్య మూల్య ముచితం పద్మాక రేణ స్యయం 

లతీరబ వికాస పంకజ కరనంసా పురః స్థాహ్యతే {11.4 
ఉఅలధి ర్ం ణు 

ఇందు రూపకోత్చే9క్షలు రెండును కలియుటం జేసి యిది సంకరాలంకా. 
రము. ఇందు జయదేవుని భావుకత పరమ రమణీయముగ భాసించినడి. పభా 

తము, కడలిలో నుండి భాస్వ్మదత్నమును దెచ్చి వ్యోమమను అంగడిలో వెల 

యింపగా పద్మాక వము తత్పురో భాగమున వికాస సమంచితమగు కమల 

లక్ష్మీని మూల్యముగా నొసంగినది. ఈ ల్లోకము కేవలము వర్ణనా పరముగనే 
కాక, కథార్థ పరముగ గూడ ఆన్వయించుచున్నది. ఇందు (వభాత సమయము, 
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రవిబింబము, పధ్మాకరము, లక్ష్మి అను పదమలు విక్వామితుడు రాముడు, 

జనకుడు, సీత మున్నగు ప్మాతములను స్ఫురింప జేయుచున్నవి. విళ్వామిశుడు 

రామ లక్షుణులతో మిథిలను య. ఆతని మనమున సీతారాములకు 

కల్యాణము జరుగ వలెనను అభిలాష కలదు. పై శ్లోకము వారు మిథిల కేతెంచు 
సందర్భము నందుండ.ట సందర్భానుగుణముగ నున్నది, దీనిని తెలుగు కవి 

కఇట్టనుసరించెకు. 

చ, తెలివి _పభాత కాల ముదధిం గొని తెచ్చు (తిలోక రత్నమున్ 

జలరుహ బంధు బింబము నిజంటుగ నెప్పుడు నిల్పె నంబర 

స్థల విపణిన్ సరోవరము దానట మున్న తలంచి యీ 

డుగా వెలయును దెచ్చె నందదర వింద వనేందిర పేర జూచితే 8_48§ 

ఈ పద్యము నందు సరోవరము తాను "అటమున్న తలంచి యీడుగా” 
వెలను దెచ్చుట కవి స్వతం[తతను వెలయించు భాగములు, ఇవి మూలమువకు 

మెటుగు దిద్దుచున్నవి, ఇటే ఇంకను పెక్కు పద్యములను ముఖ్యముగా స్త 

మాంకమునందు చం|డోదయ వర్హన సందర్భమునందు గల 161, 168, 165 

167 పద్యములను రచించుటలో కవి చక్కని నైపుణ్యమును (బకటించెను. 

సూక్తులు: 

జయదేవుడు తన నాటకమున ప్రసకానుపస కృముగ బెక్కు. సూక్తులను 

సుభొషితములను (బవశ పె ర్రైను, ఇవి నాటక (పస్తావన యందును, పంచమాంక 

మున గంగాదుల సంభాషణ మునను అధికముగా కనవచ్చును. న _ప్రమాంకము 

నందలి విష్క ంభమున గల ముని కరాలకుల సంభాషణము దొక్షరా చెప్పబడిన 

విఫీషణ (ప్రసంగము ధర్మ బోధాత్మకమై యున్నది. ఇట్టివి నాటకమున లెక్కకు 
మించినవి గలవు. వానిలో కొన్నింటిని తెనుగు _సబంధమెట్లు తీర్చినదో 
చూతము. ఇందు తెలుగుకవి కొన్ని స్వతం్యతములై న వానిని గూడ 

జొవ్పీంచెను, 

కం జతి బర నిందకు నోత్మ 

స్తుతికిని సత్పురుషులేల సోగయుడురని పూ 
ర్య తపః ఫల విఘ్నము లని 

స్మృతి [ప్రతి వారమును జాటి చెప్పుచు నుండున్ 1.316 



శ్రీశ 

ఈ సుభాషితము కవి కల్పనము. మూలమునందు *స్వయమే వాత్మానం 
వర్ణయంతా నలజ్జేఖే? (1 పుట 89) ఆని యన్న దానికి కవి చక్కని అర్ధ 
స్ఫూర్తి నొసంగెను, 

2, ఉ,+ శీలము గల్లు విద్యయును చిత్తము రంజిలజేయ వార్తయన్ 

సీలకచాకుచ స్తబక నిర్వుతమౌ మృగనాభి తావియున్ 

దైల కణంబు నీటబడి తెజ్జల మంతయు నిండబర్వున 

ప్పోలిక నెల్లలోకముల బట్టు తనంతన దుర్నివారమై ల.20 

9. క. ధర మీదట మనగోరెడు 

సరసులు కలనై న జూడజనరు చతుర్థి 

హరిణాంక రేఖనుం బలె 

వరకాంతా ఫాలరేఖ బరికింపంగన్ "10 

ఇట్లు అతి సరసమగు విధమున పితోపదేశమును గావించు పద్యములు 

పెక్కులు హృద్యముల్లై యున్నవి. వీనిలో వథిక నీతిని వివరించెడు పద్యము 
(6-72) కూడ ఎన్నదగినది, 

(ప్రసన్న రాఘవము - రసపోషణ : 

(పసన్న రాఘవము నందు |పధాన రసము వీరము, “ఇండు నాయకు 

డుత్తముడు. స్థాయి భావము ఉత్సాహము, మహేందుడు దేవత. బంగారు 
వరము, ఎవనిని జఖుంపవలెనో అతడు లోనగువారు ఆలంబన విభావములు. 

సహాయులను వెదకుకొనుటలో నగునవి ఆనుభావములు, ధృతిమతి గరకస్మృతి 

తర్శ- శోమాంచాదులు నంచారులు, ఆది దాన ధర్మ యుద్ధముల తోడను, దయ 
తోను కూడినదై నాలుగు విధములగును. " 22 

పై నాల్గు విధములైన పీరములలో నిందు యుద్ధవీరము కలదని చెప్ప 
వచ్చును. ఇందలి రస విషయము చర్చించుచు కొందజది కరుణ వి|ప్రలంభ మని 
పేర్కొంనిరి £8 నాట్య (పబంధము నందలి షష్టాంకమున విపలంభము పోషింప 
బడినది. కాని ఆది కరుణ విపలంభము కానేరదు అసలు కరుణ విపలంభ 

మనునది లేనేలేదని కొందణి మతము, “కరుణ వి పలంభమనునది అేనేలేద 
నియు గేనల కరుణమో కేవల విపలంభమో యుండును గాని కరుణ విప 
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లంభమనునదియ్ యుడదనియు గి సిద్ధాంతము. లోచనమున గల కరుణ వహ 

లంభాది పదము నొక్క టిగా (గహంచి పండితులీ పొరపాటు పడిరి. ఆట 

కరుణ్క వి|పలంభాది ఆని పద విభాగము చేసికొన వలయును. ధ్వన్యాలోకము 

శృంగార భేదములలో గరుణ వి పలంభమును జెప్పనే లేదు సాహిత్య దర్పణ 

కొరుడే దీనిని లేవదీ సెను.” కావ్యాలంకార సం[గహము పుట 412... ఇందలి 

రసమును నాందీ పద్యముల ద్వార మున (గ్రహింప నగును. నాందీ యందలి 

రెండవ పద్యము '“ధీరోదాత్తుడై న రాముడు కుంభకర్ణ మేఘనాదాదులను జయిం 

చుట, దళాన్యుని నిర్జించి యశస్పంపద నార్జించుట మున్నగు నంశములను 

తెలుపుచున్నది. మూడవ పద్యము “స్మకోధముదాన క్తిన్ మధుకై టభున్, 

సకరుణోదార ౦బుగా లక్షీ? నాశాకస స్నేవామకిన్ విరించిగను తేజం బేలు 

తిమ్మాధిపున్” అసి పేర్కానబడినడి. మూలమున నిచ్చట “సకరుణ స్నేహం 

సుతామంబుధేః, సోత్సా9స [ప్రణయం సరోజవసతింపళశ్వన్” ఆని కలదు. సక్ర 

రుణ స్నేహం అనుదానికి దయా _1పణయ సహితం యథా అని వ్యాఖ్య, 

ఇందలి స్మకోధం, సకరుణస్నేహం అను పదములు ఆంగియగు వీరమును, 
అంగమగు శృంగారమును వివరించుచున్నవి, 

నాటకము నందలి [పథమ పతాకా స్థానకము నందు వీరమున కాలంబన 
విభావమిట్లు సూచింపబడినది, 

గీ, మహిత శుభవృత్రి సూక్తీ సంపడలుగల్లు 

పరుని కృతినైన సతినై న (బాలు మాలి 

యపహరించిన దలపొకడం౦బు రాశి 

సౌచ్చిలైనను గాంచునే సుఖమొకింత 1.128 

ఇందు సీత నపహరించిన రావణుడు సూచింపబడినాడు. తత్పర్యవసా 
నము గూడ వ్యంగ్యముగ సూచింపబడినది. విశ్వామితుడు వీరమాతలు 

మ్యాతమే ధరింప నర్హ మైనట్టి ఒక తాటంకయుగమును దళరధున కిచ్చి, దానిని 

కౌసల్యాదేవి కిమ్మనుట రాముని వీరత్వమునకును, ఉ_త్తమత్వమునకును 24 

నిదర్శనము. వీరమునకు స్థాయియైన ఉత్సాహము ఇట్లు _పకటిత మగును, 

వారచాపారో పణావసరమున విశ్వామిత్రుడు రాముని పురారికార్ముకాధిరో 

హణమునకు సంసిద్ధుడవగు మనుచు, 
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గీ, తాటక గఠోర భేటక గీటడంచి 

దురితగేహు నువాహు దుత్తమురు సేసి 
సీచు మారీచు నేచి మున్నీట [దోచి 

చెలగు సీవిల్లు లమ్మబణు చేతి కిమ్ము 8.121 

క. అక్షయ ధనురాగమములు 

దక్షత నా వలన నేర్చి దానవ శిక్షా 
దకీణుడై యీతడు గురు 

దక్షిణ మత్సవన రక్షితం గౌవించెన్ 8.1238 

అని ఉత్సాహము నుద్దీపింవ జేసెను. 

రామ రావణుల యుద్ధసంరంభమ ౦త యు స్ప్తమాంక విష్కంభమున 

విద్యాధర మిధునముచే విపులముగ వివరింపబడినది ఆ యుద్ధ సమయము 

నందలి ఏభావానుభావాదులును సంచారి భావములును ఉచితముగ పోషింపబడి 

నవి, నాయక పతి నాయకుల సమానోత్కర్ష ఇట్లు [పకటింపబడినది, 

ఉ. “ఫీమ శరాంధకారములు పెంచుచు జూచితె రావణుండు సం 
ధ్యాముఖమయ్యె నావుడని యమ్ముల గిమ్ముల బార జిమ్ముచు 

[నాముడు సోముడయ్యె 

7-120 

తనతో సమానుడగు వై రితో బోరి నందున ఈ వీరము నాయకుని యందు 

(పతిభాసించినది. రాముడు రావణునితో సట్టనుచున్నాడు. 

“పూర్వమేవ [పయాతానాం ఖర మారీచ వాలినామ్ 
సౌజన్య ముగ్గః పంథాన మధివర్తితు మీహ సే” 7.89 

(మున్నుఖరుడు మారీచుడు, వాలి మున్నగు వారు రామబాణముచే నిర్షితు 

లైరి. ధర్మ మార్గమును దప్పిన రావణుడు కూడ వారి ననుసరింస గోరు 

చున్నాడు.) ఇచట ఉత్సాహము స్థిరమైనది. రాముని యొక్క. చూపు అరుణ 

మైనంత మాత్రముననే “దళాస్యుడు ధరాశయ్య ధూళి (బుంగి (చాలినాడు" 

(7.142) 

(57) 
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హుంకార స్ఫుట కీశ కంఠ కదన పోద్యత్మృపాణ (పభా 

సంకీర్ణాఖిల దిజ్ముఖుల్ చెలగి రక్షామోద్ధతిన్ రాక్షసుట్ 7-68 

ఈతడు [పబంధము నందాద్యంతము శబ్దాలంకార వైచి[తిని పకటించెను+ 

ట్ “అభంలిహ బహుకీలా 

ద|భాగ్నింజొచ్చి వెడలి తనరెడు సీతా 

సుభూమణి రుచి నుదితా 

ర్క-[భాజిత కిరణ కళిక కరణిం దరుణీ 15 

ఈత డుపయోగించిన జాతీయములు నుడికారములు సుందరముళలుగా 

మొదలనే తీపు తుద జప్పనగు (1-208) 

కూపము కప్ప వార్షి రాజును బలె (1-218) 
ఎ 

కాలిగోరున కెనరాదు (1-288) 

పనిమాలిన వాడ నీకు సదియేటికి (1-864) 

విద శించున్ జగతి విషము విషమును బోలెన్ (1.280) 

పడపుడిగిన వెలయాలతి (1-291) 
M 

పులివాతన్ విడివడిన లేడివలె (1-826) 

భఖ \ 

తెగిన గాలి పడగ చందంబున (2-క) 

అడుసు చొరనేమిటికి కాళ్ళు గడుగనేటికి (2-5) 

వీనుబండువై (8-12) కనుగవ పండువు చేయగ (2-59) 

దీసిం దిగ [దావంగలమా (5-18) 

పాము నీమీద నిదె యోర వడగ పెట్టి (6-91) 

కన్నీరు పూసలనగా (8-127) కుట్టులు వెళ్ళగా (6-148) 
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ర్, కలలోనై_న గానని వాని (7-18) చూపుల విందుగాదె (7-80) 

16. నోర గొలందులు (7-45) 

ఈ |పబంధము నందు గల నలువది యొక్క విశేష పద (ప్రయోగము 

లను డా, ది రామరాజు గారు (పరోచనలోనిచ్చి యున్నారుం వీనిలో కొన్ని శబ్ద 

కత్నాకరమున కనవచ్చుట లేదనియు మజికొన్ని యున్నను వానికి ప్రయోగ 
ములు లేవనియు తెలిపిరి.26 ఇంకను కంచుటరిగ (1-28) గొంట కట్టి తెర 

పాము [1-68] తురుము గోడెలు [2-865] గిర్భున [89] విపాట [4-27] 

చంటి _పయాగములు కూడ కొన్ని యున్నవి. కొనబు [గొనబు] తిద్దు [దిద్దు] 

సెబ్బులి [బెబ్బులి ] అనునవి పరుషాదుబుగా నున్నవి. అయోధ్యాపుర వర్ణన 

సందర్భమునందు కూడ నిఘంటువు లండు లేని పదములెన్నియో కలవు,.2? 

ఈతడు నన్నెచోడుడు కుమార సంభవమునందు [6-80 ] [ప్రయోగించిన 

“తంతుర్చముల్” అను పదమును “పల్ల వకరోద్ద్లీర్ణంజు తంతుర్పమ.ల్” [6-48 | 

అని [వయోగించుట వలనను, ఈ పదము కన్నడ పదమగుటచేతను ఈ కవిమై 
నన్నెచోడుని కుమార సంభవ (పభావమున్నదని (శ్రీ నిడుదవోలు వేంకటరావు 
గారు తెలిపిది +26 

చిన తిమ్మ యకు బహు విధచ్భందముల ఫై మోజు లేదు. ఈతడు గీతము 

అను కందములను రచియించుటలో నేర్పరి, పస్తావనలో మా(తము చతుర్విధ 
కందము | 1-6] మణిగణ నికరము [1-74] ఆను వానిని రచించెను. [పత్యం 

కమును (శ్రి అను పదముతో మంగళకరముగ నారంభించెను. 

ఈకడు మూలము నాద్యంతము సమ గముగ అనుసరించినను తన 

(పత్యేకాభిరుదులను కూడ నిలుపుకొని యున్నాడు. జనకునిచే గౌరవింపబడిన 

రాజులను పేర్కొను సందర్భమున ఆం|(ధ్రరాజుల (పస క్రి [8-148] "వంచ 

మాంకమున విపుల గోదావరీ నదీ తటవర్ణనము [5-98] ఈతని ఆంద దేళాబి 

మానమును వ్యక్తము చేయుచున్నవి. అట్లే ఈతడు తన (గంథము నందు 

వైష్టవమతాభిమానమును గూడ (పదర్శించెను. జయదేవుడు నాటక నాందీ (పస్తా 

వన లందును, భరతవాక్యము నందుకు హరిహరుల స్తుతి గావించెను. నాందీ 
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కోకములు మూడును హరిని స్తుతించునట్టివి. ఆటుపై |పసొవన యందళ్ 

నూ[తధారుని వచనములు “నిజవదన శారదారవింద న రిత గిరినందినీ నయన 

ఖంజనన్య .... భగవతః శంకరస్య యాతాయాం పరిమిలితా ఏవ పారిషదా౪” 

[1 పుట 6] అని శివుని ,పస్తుతించెను. భరతవాక్యమునం దదై తభావముతో 

శివకేశవు లికువురకును స్వస్తి చెప్పెను. [పబంధకర్త మాతమిల్లు గాక, హరి 

స్తుతి వూర్వకనులగు నాందీ క్లోకములను యథ్రాకమముగ నట్లే యుంచి 

నాంద్యంత |పస్తావన లందు “ఆంజన్నాదీశు తీర్థయాతానుర క్రొ అని మూలము 

నందలి శివుని ఆంజన్నాదీపునిగా | వేంకి టేళ్వరువ] మార్చెను. 

[ప్రసన్న రాఘవ నాట్య (పబంధమును వెలుగులోనికి తెచ్చినవారు డా, 

బీ. రామరాజు గారు. వీరు తమకు లభించిన తాటాకు (వతిని సమ_గముగ 

బరిశీలించి మిక్కిలి శ్రమించి దానిని బరిష్యరించినారు. [గంథము నందు 

పెక్కు. భాగములను పూరించినారు. ఛందోభంగాదులను నవరించిరి వీరు తమ 

పరిష్కరణ విధానమును పీఠికలో తెల్పి యున్నారు. వీరు తమకు లఖించిన 

తాళప్మత (పతికిని, సంస్కృత (పతికిని [క శివరామమహాదేవ వఠాంజసే, 

నారాయణ నథారాం హన్సే -_ షిరాల్కుర్ కంపెని పూనా [ [894] కొన్ని 

సారూప్య వై రూవ్యములున్నవని తిలుపుచు, సంస్కృతమున న_ప్హమాంకము 

నందలీ “రణే ముక్త ప్రాణా రజని చర వీరా దినమణిం --- [15] “ప్రాచీము 

ఖైక తిలక [174] అను క్లోకములలో అధోజ్ఞాపిరలో నున్న పదములను అను 

సరణ క (గ్రహించెనని వాసి యున్నారు కాని ఆ పదములు ఆచార్య శేష 

రాజ శర్మ రేగ్మిగారు (సకటించిక (ప్రతిలో శోక భాగముల యందే యున్నవి. 

ఉపయుక్త (గ్రంథ నిర్దేశము : 

కవీం దః కౌండిన్యః సతవ జయదేవః శవణయో 

రయాసీ దాతిథ్యం నకిమిహ మవోదేవ తనయః lik 

లత్మణ సేవ యస్యాస్య నుమితా కుక్షి జన్మ నః 

రామచంద పడాంభోజే భమదృ్భృంగాయతేమనః 1-15 



10. 

£1. 

12, 

IR 

14, 

శీస్ర్ 

తదదోషా శబ్దార్థ 

సగనుణా వన లంకృ్పతీ పునః క్వాపి. [కావ్య ప్రకాశము] 

శేషరాజ శర్మ [ సం॥ వీరిక] ప.రా వుట 

నిడుదవోలు వే-కటరావు; [పహ రా. నాట్య పబంధము భారతి, న 

1968, పుట 76. 

Considered in the light of a dramatist he sinks down to a 

very low level. Sivaram Mahadev Paranijape and Narayan 
Sakharam Panse -- Introduction to Prasanna Raghava. 

Page. XV 

(పసన్న రాఘవమును వి క్ తాశప్మత (పతినుండి యుద్ధరించి పరిష్క్ల 

రించిన వారు డా, బి, రామరాజు గారు. దీనిని ఆంధ రచయితల 

' సంఘము హైదదాభాదు వారు (ప్రకటించిరి. ఆంగ్ల పీఠికా రచయితలు 
ఆచార్య కొండ వల్లి లచ్మీరంజనము గారు, 

చాటు పద్య మణిమంజరి - పుటలు 155-155, 

ఈ వృత్తాంత మంతయు మెకంజీ రికార్డులలో గలదని నిడుదవోలు 

వేంకటరావు గారు స పమాణముగ నిరూపించిరి. 

| మెకంజీ సంపుటము 16. వుట 80] 

“సన్న రాఘవ నాట్య (పబంధము” భారతి, మార్చి 1968, 

పుటలు 72 "8. 

నిడుదవోలు వేంకటరావు *వనన్న రాఘవ నాట్య (ప్రబంధము, భారతి 

మార్చి 1968, పుట లి. 

ఆరు.ద్క సమ్మగ ఆంధ సాహిత్యం, సంపుటి 8, పుటలు 108.194. 

నేలటూరు వేంకట రమణ య్యగారు, అష్ట దిగ్గజములు, పీఠిక పుట 16 

ప్రసన్న రాఘవ నాట్య (పబంధము 1-75 

ఆరు ద, సమగ ఆంధ సాహిత్యం, సంపుటి 8, పుట 195 

కళాపూర్ణోదయము [1-46.49] 



15, 

16, 

17. 

15; 

లి, 

20. 

21, 

22 

28, 

లీక, 

£66 

డా. బి. రామరాజు - (పరోచన పుట 11 

డా, బి. రామరాజు = (పరోచన పుట !0 

“ఇది ఆనాటి నంద్యాల వర్ణనమో లేదా గతానుగతికముగా వచ్చు పుర 

వర్ణనమో యనుకొనవచ్చును. ఎటులైనను ఆమూలకము, స్వకపోల 

కల్పితము నగుటచే కవి సమకాలీన వాతావరణమును అభిరుచులును ఈ 

వర్ణసమున [పతిబింబించుచున్న వనుట మ్మాతము నిజము” 

డా. బి, రామరాజు, పుట 12, 

ప, రా. నా, [పం 1-6. 

“పథయతి పాత నిశేషాన్ సామాజిక జనమునాంసి రంజయతి 

అనుసందధాతీచ రసాన్నాట్య విధ్రానే |ధువా గీతిః” 

రాజశేఖరుడు, కావ్యమీ మాంసం 

ఇందుగల “9వ పద్యము నాటక _పథమాంకమున రావణునిచే చెప్పు 
బడినది, [1-87] 

డా. బి. రామరాజు (పరోచన పుట 17 

వేదం వేంకటరాయ కాన్త్రి, ఆంధ్ర సాహిత్య దర్పణము, తృతీయ పరి 
చ్చేదము, పుట 9ిళి. 

శేషరాజ శర్మ రేగ్ని, [పుట 456-57] 

క, కావున శ్రీ కౌసల్యా 

దేవీ(శ్రతి యుగ? నిల్పు దివ్యంబుగని 

ప్పావన కుండల యుగ్మం 

బావెలదియు వీర సూపదాక్రోయ మగుటన్ 2.15 



6. అనర్హ రాఘవము 

| మూలము మురారి అనర్హ రాఘవము ] 

బిజుల తివ్ముభూపాలుడు 
మై 

పరిష్క- ర్త్ 

కేశవపంకుల నరసింహశాస్త్రి 
జనవది 1977 

నాగార్జున ఆర్ట్ (పింటర్స్ 

కాచిగూడ, హైదరాబాదు 50002, 

అనర్హ రాఘవమ్ ఇ 

The commentary of Ruchipati. 

Edited by 
Pandit Durgaprasad 

and 

Wasudey Lakman Sastri Pansikar 

Published by 

Pandurang Jawaji 
Nirnayasagar Press 

Bombay 

1937. 

సంస్కృత కవి _. కాలాదులు: 

ఆనర్హ రాఘవ నాటకమును రచించిన భట్టమురారి బాలవాల్మీ కి బిరు 

దాంకితుడు, ఈతని నామలోని భట్ట పదము పూజ్య వాచకము. ఈతడు 

మౌద్గల్య గో(తుడు. పండిత వంళాకరము. భట్ట (శ్రీవర్ధమాను డితని తండి. 
తల్లి తంతుమలతి, ఈ విషయములు ఈ (కింది 

నగుచున్నవి. 

(58) 

వస్తావనా వాక్యములవలన తెలియ 
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“ఆస్తి మౌద్గల్య గోత్ర సంభవస్య మహాక వే ర్భట్టి శ్రీవర్ధమాన తనూ 

జన్మన_న్తంతు మతీ నందనస్య మురారేః కృతి రభినవ మనర్హరాఘవం నామ 

నాటకమ్” - ఈతడు [బాహ్మణుడు. “అస్యహి మౌద్దల్యానాం (బహ్మార్షీణా 

మనకయ మూర్భన్యస్య మురారి నామధేయస్య” అను (పస్తావనా వాక్యములవలన 

ముద్దల గోత్రము ఆనేకులు [బహ్మర్దు అవతరించిన పవిత వంశమని తెలియ 

నగుచున్నది. మురారి తన తండి [శో తియుడని కూడ చెప్పుకొనెను. 

మురారి దేశకాలాదులను గూర్చి యే విషయమును నిర్దిషముగ తెలియ 

వచ్చుట లేదు. ఈతని నాటకముశకు కాళ్మీర దేశమం దధిక |పాచుర్యముండు 
టచే ఈతడు కాశ్మీర నివాసి కానోపునని, నిర్ణయసాగర ముదణమును బరిష్క్లు 

రించిన దుర్గాసపాద పండితు లభ్మిపాయపడిరి.ః ఈతని నాటకమున మాహిష్మతీ 

నగరము వర్పింపబడి యుండుటచే, నేడు మాంధాత నగరమని పేర్కొ నఐడుచు 
నర్మదాతీం మందున్న వూహిష్మతీ నగరమే ఈతని నివాస స్థలమని మజికౌందటి 

యభ్మపాయుము.ళీ మురారి ఆంధ దేశీయుడని పేర్కొానుచు (శ్రీ కొమజ్ఞాజు 

లక్షుణరావుగారు నాఓ కమున శ్రీ రామాదులు రావణ సంహారానంతరము 

పుష్పక విమానమెక్కి. అయోధ్య కేగుచుండగా కిందుగా వచ్చిన కొన్ని దేశము 

లను పట్టణములను కేతముఐను వర్షించు సందర్భమున కవి ఆం|ధ దేశము 

నందలి భీమేశ్వరుని వర్ణించుట నందుల కుపపత్తిగ చూపి యున్నారు. ఆంధ 

_పదేళము నందలి భీమేళ్యర క్షేత్రమును కవి |పత్మేకముగ పేర్కొని యుండు 
టచే వారట్లు ఉహించి యుంచురు. ఆంధధదేశ పండితలోకమున ఈ నాటకము 

నకు విశేషభ్యాతి యుండుట ఈ వాదమునకు కొంత సాధకముగ నున్నది. 

మజియును మురారి నాటక వ్యాఖ్యాత లలో హరిహర దీక్షితులు, రామానందా 

[శమముని యను వారిరువురును తెలుగువారై యుండుట కూడ పై వాదమును 

కొంత సమర్థించును. 

(పస్తుతము అభించుచున్న కొన్ని _ప్రమాణములను బట్టి మురారి కీ.శ. 
850-580 [ప్రాంతములందు వసించెనసి చెప్ప వీలగుచున్నది. [కి.ళ. 1185-45 
నడుమ రచింపబడిన మంఖకుని శ్రీకంఠ చరితమునందు గల ఈ రెండు క్లోక 
ములను బట్టి మురారి (క్రీ.శ, 9వ శతాబ్ది యందలి న్ముపసిద్ధ కవియగు రాజ 

శేఖరుని కంటె పూర్వుడని తెలియవచ్చుచున్నది. రాజశేఖరుడు మురారి ననుక 
రించినట్టు 
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“పథా చరతి వకేణ వాగ్యస్య చతురై 8 పదైః 
సరస్వత్యై వినిర్మాతు ముద్యతేన [వద కిణమ్ 

[ష్మకమై ర్హఠ వకిమ్సో మురారి మనుధావతః 

శ్రీ రాజశేఖర గిరో నీవి యస్యో క్తి సంపగా” 

అను శ్లోకముల వలన తెలియవచ్చును, రాజశేఖరుడు కావ్య మీమాంసలో స్వర్గ్య 

పాతాశీయ కవి రహస్య స్టాపనమను పదునాజఎవ యధ్యాయము నందు - 
మురారి నాటకమునుండి “యడిందోర న్వేతి వ్యసన ముదయం వానిధి రపామ్ 5 
అను శ్లోకమును కవి పేరుగాని కృతి పేరుగాని పేర్కొనకయే యుదాహరించెను. 

దీని సనసరించి కూడ మురారి రాజశేఖరున కించుక [పాక్తనుడో లేక సమ 
కాలికడో కావచ్చునని యూహింప వచ్చును. వీరిరువురును సమకాలికులై నచో 
మురారి వృద్ధాడునుు రాజశేఖరుడు చిన్నవాడుకుు అయి యుందురు. 

కీ శ. 855-684 మధ్య భాగమున కాక్టిరము నేలిన అవంతి వర్మ 
ఆస్థానము నందు గల రత్నాకరుడు * “అజేేధ (ఆంకేత్ళ) నాటక ఇవో త్రమ 
నాయకస్య | నాశం క ఏర్వ్యధిత యస్యమురారి రిత్ధమ్ ”' ఆని ఆంక. నాటక, 

కవి, మురారి పదములను [పయోగించి, నాటక నిర్మాతయగు మురారిని నూచింది 

యున్నాడు. ఈ (పమాణము ననుసరించి విమర్శకులు మురారి |క్రీ.శ. 855 
కంటి పా్య్తనుడని [వాసిరి 7 అనర్ష రాఘవమునందు గల మాహిష్మతీ నగర 
వర్ణనము ననుసరించి మురారి చేది మండలమును పరిపాలించిన కలచుకి ప్రభు 
వుల నాశయించి యుండేనని కొందణి యభ్మిపాయము 6 ఈ కలచురి వంశ 
(పతిష్టకు కారకుడగు కొక్కల్ల దేవుడు [కీ.ళ. 820 ప్రాంతమున రాజ్యపాల 
నము గావించినట్లు చర్విత తెల్పును. మురారి చేసిన చేది మండల |పళంస 
యీతని రాజ్యపాలన కాలమునకు చెందవచ్చును, కావున మురారి (కీ.శ. 860 
సం॥ కంటె నర్వావీనుడనదగును. 

మురారి రచించిన (గ్రంథములు : 

మురారి కృతులలో ననర్భ రాఘవ నాటక మొక్కటే పన్తుతము లభించు 

చున్నది. మైనూరు ప్రతిలో నాటకము చివర గల గద్యమున 10 “సమా ప్ప 
మిదం మౌద్గల్యాన్వయస్య భట్ట మురారేః కృతిమ ఆనర్హ రాఘవం నామ నాటక” 

మ్మని కలదు, ఇందలి కృతిమ ఆను బహువచన [(పయోాగము వలన మురారి 
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ఇంకను కొన్ని కృతులు రచించియుండెనేమో యను సందేహము కల్గుచున్న ది, 

కొన్ని సాహిత్య గ్రంథము లందును, నుభాషిళ (గంథములందును మురారి 

కృతములుగా బెక్కు. శ్లోకము అదాహరింపబడి యుశ్నపి వానిలో కొన్ని 

అనర్హరాఘన నాటకమున గానవచ్చుట లేదు. దీనినిబట్టి యవి యాతడు రచిం 

చిన యితర కృతులలోని వేమోయను నూహ జనించుచుక్న ది. కీత్ పండితుడు 

మురారి యను నతడు ఒక సంస్కృత నిఘంటువును రచీం ఇనట్టు చెప్పే 

యుండిను,!! 1928 |పాంతమున (శ్రీ యస్. కె. రామనాధళాన్త్రి గారు మురారి 

మిశుడు రచించిన “(త్రిపాదీ సీతినయని మను దర్శన |గంథము నొకదానిని 
_పచురించి యీ మురారి మి యుడు బహుళ ః అనర్హ రాఘవ నాటకక ర్త కంఠు 

భిన్నుడై యుండు:ని సూచించి యున్నారు 12 “మురారే న్హృతీయః పంథాః' 

ఆను సూ క్రి లోకమున (వచారమున నున్నది. దీనికి మురారిడి (పసిద్ధములై న 

రెండు మార్గిముల కంటె భిన్న మైన మూడవ మార్షవని యర్థము. పూర్వ 

మీమాంసా దర్శన రచయితలలో (పసిద్దు లయిన కుమారిల భట్ట, |పభాకరుల 

(స్థానముల కంటె మురారి దర్శనము పిలక్షణమై యున్నదని దాని భావము. 

అనర్గ రాఘవ నాటకమునకు (పకాశ వ్యాఖ్య రచించిన శీ) రామచం,ద మీ_కులు 

కూడ “మురారే _స్పృతీయః పంథాః' అను నాభాణకము ఆ మురారి మతము భట్ట 

మత గురుమతముల కంటె భిన్నమై యుండుటను సూచించుచుస్నదని తెలిపి 

యుండిరి. 18 సాహిత్య విషయమున కూడ మురారి నాటకమును బట్టి పై అభాణ 

కమును సమర్థింప వచ్చును. ఏలన ఇతని రచనా మార్గము కాళిదాస భవభూత్యా 

దుల దానికంటె భిన్నముగా ను 'డును. 

మురారి పాండిత్యము : 

మైసూరు నగరమున తెలుగు లిపిలో ముడింపబడిన అనర్హ రాఘవమున 

“తత భవతా సకల తంతన్వకం[తేణ సంగీత సాహాళ్య పార దృశ్వనా విద్య 

త్కవి సార్వభౌమెన శ్రీ భట్ట మురారిణా విరచిత మనర్హ రాఘవాభిధం నాట 
కమ్” అను దానినిబిట్టీ మ రారికి సక, తంత స్యతం|త, విద్యత్క వి సార్వ 

భామ అను బవిరుదములు కలవని'యు నతడు, సంగీత సాహీత్యములందు 

పారంగతుడనియు తెలియుచున్నది. ఇతర (ప్రతులలో “ఇతి మహారవి శ్రీ 
మురారి విరచిత మనర్భ రాఘవమ్ నామ నాటకమ్” అని మాతము కలదు. 

అందుచే మైసూరు [ప్రతి యందలి బిరుదములు కవి (వాసికొన్నవో, (ప్రకాశకులు 
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కల్ఫెంచినవో తెలియదు. కాని యవి మురారి విషయమున యథార్థములనియే 
తోచుచున్నది. సర్వతంత స్వత (శుడనగా నన్ని శాస్త్రముల యండును నిష్టా 

తుడ్లని యర్థము. మురారికి వేద, రాజనీకి, వ్యాకరణ, ధర్మశాస్త్ర, తర్క: 

వై శేషికాదుఐలో పాండిత్యము కలదని నాటకము నుండియే యుదావారణములు 

చూపవచ్చును. ఒక్క సంగీతకాస్త్ర పొండిత్యమునకు మా।ము నిదర్శ ములు 

కనబడుట లేదు, మురారి గొప్ప విద్వాంనుడును, మహాకవియ నగుటచే నతడా 
కాలమున విడ్యత, వి సార్వభౌముడను బిగుదమును పొంది యుండవచ్చును. 

“దేవీం వాచముపాపసతేపా బహవః సాఠంకు సారన్వతమ్ జానీతే నితరా 

మసౌ గురుకుల క్రిష్టో మురారి? కవిః, ఆద్ధీ ర్లంఘత ఏవ వానరభదైః కిం త్వన్య 

గంభఖీరశా మాపాతాళ నిమగ్న పీవరతనుః జానాతి మంధాచలః” అను శ్లోకము 

పండిత లోకమున పచారము నొంది యుండుటయేకాక సదు కీ కర్ణామృతము, 

రసిక జీవనము అను [గంథములలో కూడ మురారి కృతముగా కొనబడుచున్న ది* 

పెక్కితర [గంథములలో కవి పేరు లేకుండ నీ శ్లోక ముదాహఠింపబడి 

యున్నది. ఈ శ్లోకమున గురుకుల వాసమున నతిక్టేశమును నపాంచి వ్యానంగ 

మొనర్చిన మురారి కవికే సారస్వత సారము తెలియును గాని యది వాగ్డేవి 

నుపాసించు పలువు రితరుల కేమి తెలియునని సనిదర్శనముగా చెప్పబడినది. 

ఇందు కొంత యతిశయోకి యున్నమాఓ. నిజమే, కాని కొందు సంస్కృ 

తాం|ధ మహాకవులు తమ పాండిత్య విశేషమును గూర్చి యిట్లు చెప్పుకొను పరి 

పాటి లేకపోలేదు. 

లోకమున మురారి కవితా మహ త్యమును గూర్చి ఎవరు రచించిరో 

తెలియని శ్లోకములు కొన్ని వినవచ్చుచున్నవి. 

“మురారి పద చింతాయాం భవభూతేస్తు కాకథా 

భవభూతిం పరిత్యజ్య మురారి మురరీ కురు 

భవభూతి మనాదృత్య నిర్వాణమతినా మయా 

మురారి పద చింతాయా మిద మాధీయశే మనః” 

ఆను శ్లోకములు భవభూతి కంటె మురారికి గల యాధిక్యమును, శ్లేషచే శివుని 
కంటె విష్ణవునకు గల యాధిక్యమును వెల్లడి చేయుచున్నవి, 

మురారి పద చింతాచే త్తదా మాఘే మతిం కురు 
మురారి ఫద చింతాచే తదా మామే మతిం కులు” 
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అను మటియొక శ్లోకము కూడ వినవచ్చుచున్నది. ఇందలి తాకములకు రెండు 

విధములుగా నర్గము చెప్పవచ్చును. విష్ణు పాదచింతయున్నదో (అఘేమత్తిం 

మా కురు) పాపమున బుద్ధి నుంచకుము ఆని యొక ఆర్థము, మురారి కవి పద 

చమత్కారము నెజుగ దలచినచో ముందు మాఘ కావ్యమును జక్కగా పఠిం 

పుము అని రెండవ ఆర్భము. మురారి వెష్క వ్యాకరణ చమత్కారములను, 

బస్సు నిఘంటువు లందలి విశిష్ట పదములను |పయోగించి యుండెను. పెక్కు 

నిఘంటువులను పరిశీలించిన కాని ఈతని కృతి బోధపడదు, ఈ విషయమన 

నితనికిని మాఘునికిని చాల సాద్భళకము గలదు. “నవసర్గగతే మాఘ నవళట్టో 
న విద్యతే” అను సూక్తి వలన మాఘకృత శిశుపాల వధ యందలి తొమ్మిది 
సర్గములను పఠించినచోనింక [కొత్త శబ్బముండదని తెలియుచున్నది. కవితా 

పొఢినిబట్టి కూడ ననర్హ రాఘవ నాటకమను బరింపదలచినచో ముందు శిశు 

పాలవధను బరింపవలెనని పండితులు చెప్పుదురు మురారి నాటకము నందలి 

శ్లోకములను జయరధుడు. హేమచర్మద డు రామచందసూర్కికారదాతసయుడు, 

పండితరాయల్ము విశ్వనాధ కవిరాజు మున్నగు వారెందణో తమ లక్షణ (గంథ 

ములం చుదాహరించి యుండిరి, 

మురారి వ్యాకరణ శాస్త్రమును కూలంకషముగా నెజింగి యుండెననుట 

కాతని నాటకము నుండి పెక్కు. ఉదాహరణములు చూపవచ్చును. కొన్ని వ్యాక 

రణ శాస్త్ర మర్మ ములకు శాస్త్రకారులే యాతని |పయో"ములను దృష్టాంతము 

లుగా నోనంగి యుండిరి, ఉజ్జ కలదశ్తుడుణాది సూూతమునను, భట్టోజీ దీక్షితుడు 

సిద్ధాంత కౌముది యందును, ననర్శ గాఘవము నుండి కొన్ని (పయోగములను 

పేర్కొని యున్నారు. మురారియే చివరి యంకమున “*నళబ్ద |బహ్మోత్సం పరి 
మళ మనా[ఘాయ చ జనః కవీనాం గంఖీరే వచసి గుణదోషౌ రచయతు” అని 

శబ్దకాస్త్ర పరిమళము న్మాఘాణింపక జనులు కవుల గంఖీరములైన వాక్కు 
లందు గుణదోషముల నారోపింపఠాదని చెప్పి యున్నాడు. ఈ వాక్యము 

నాతడు తన [గంథము నందలి [పప్రయోగములను విమర్శించు వారిని గూర్చియే 

చెప్పి యుండెనని తోచుచున్నది. మురారి తన నాటకమున నచ్చటచ్చట పాణి 

సీయ సూత్రిములనే చమత్కారముగా కూర్చి యుండెను, “యదిందో ర న్వేతి 
వ్యసనముదయం౦ వా నిధి రపా ముపాధి న్మతాయాం జయతి జనిక రుః (పకృ 

తితాో (1-58) ఆన చోట ' జనికర్తః (సకృతిఃి అను సూూతమును, “వకృష్ణ 



కరి 

క_ర్త9థి పాయ [కియా ఫలవతోవిధీన్ (పయుంజానా స్వ్వయావీగ పరిపాల్యా 

నహేమయమ్” (2-86) అను శ్లోకమున 'స్వరితబితః క ర్హ9థి పాయే [కియా 
ఫలీ” అను సూత్రమును అతడు |పవేశపెట్టి యుండెను. ఆష్లే నాల్లవ యంక 

మున స్థానివద్భావేనక్ష[తం కార్యం న జహతి' ఆనుచోట వ్యాకరణ శాస్త్రము 
నందలి స్థానివద్భావ' మను సాంకేతిక పవమును “కుర్యుః శ స్ట కథామమీ 

యది మనోర్వం శే మను ష్యాంకురాః స్యాచ్చేత్ బహ్మగణోయ మాకృతి గణః 

త క్రేష్యతే చేత్ భవాన్” (4-41) అను శ్లోకమున 'నాకృతి గణ'మను సంకేత 
మును జొప్పించి యుండెను. వ్యాకరణ _పియులకు తద్ధిత పయోగము లందా 

స క్రి మెండుగా నుండును, ఆదిగాక “పీయ తద్ధితాః దాకీణాత్యాఃి అను 

నూకి కూడ నుండుటచే తద్ధిత పప్రయోగముల నెక్కువ వాడియున్నాడు, రీ 

య్యాంత్వచి, తై కశంకవం చరితమ్, తై %యంబకం కార్ముకమ్, ఐష్షీక 
మస్త్రమ్” మున్నగు [పయోగము లిందు కదాహరణములుం 

“అహి భయోపజాయ జర్జ్యరం సుహృుద్ద్భుహ ముప సత్య వన ఆత్మ 

బలైక దేశం వాలి (ప్రతి గ్రహాయ [హైహిణోత్” (1-పుట 69) ఆరణ్యోగ్నిరివ 

సుఖదుఃఖా మర్షజం తేజో వికమయతి మండలన్య చాణ్ముగాహో్టై భవతి (4- 

పుట 804) రాజ పృతోంగ దోసొదాలో నవబుద్ధి రామపాతమివ యద్యదా 
థీయతే త త్రదానుచూవకి” (6-పుట లి8ి9! “అఆకిషద్వర్గ ఏవాయ మస్యాస్తాత 

పదాని షట్ తేషా మేకమవి ఛిన్షన్ ఖంజయ |భమరీం శ్రియమ్" (6- క్లో 9) 
ఆను వాక్యములు మురారి రాజనీతి వేత్త,తకు తార్కాణములు, “న దీకివ్య 

మాజాః (కుధ్య్రితి రకితారం క్షతియ ముపావధత్” (2 పుట 15) “ఆతి 

పాతికే కర్మణి రాజ్ఞాం సద్యకశ్ళుద్ధిః (5 పుట 265) అను వాక్యములు మురారి 

ధర్మశాస్త్ర పరిజ్ఞానమును చాటుచున్నవి. “విళ్యం చాక్షుష మ స్తమ స్తిహి తమః 
కెవల్యమౌపాధిి పాచ్యాది వ్యవహార బీజ వీరవోద్ది జ్మా్యాశ మెవస్టితమ్” (2క్టో 
5కు “వె శేషిక కందళీ పండితో జగద్విజయమానః పర్యటామి"' అనునవి 

అతని వైశేషిక శాస్త్ర విజ్ఞానమునకునుు “యదధికరణం ధర్మస్టీయంతవైై వ 

వచాంసిసఃో అనునది యతని మీమాంసా శాస్త్ర పరికయముకకును *చతురక్ష 

రోపి రాక్షస శిశా సిద్ధ మంత్రః అనునది యతని మంత శాస్త్ర పరిచయము 

నకును తార్కాా ణములు, ద్వితీయాంకము నందలి “వరిణమయతి జ్యోతిర్చుత్తా 

యజూం౦వషి*' అను వాక్యమును (2 ళో 23) “ గాయ్యతీ దుపదాదేవీ పాష్మానమప 
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హంతు తే పునంతు పొవమాన్యాస్త్వా మృధ్యోతు |బహ్మలతే పరమ్” (4-62) 

అనునవి యతని వేద విజ్ఞానమును నూచించుచున్నవి. సాహిత్య శాస్త్రమాన 

నాతనికి గల విజ్ఞానమున కాతని నాటకము నుండియే అనేకోదాహరణముల 

నీయవచ్చును కాళిదాసు, భార్గవి, మాఘుడు, శ్రీహర్షుడు మున్నగు కవులుకూడ 

తమ కావ్యములలో ని ట్రే సందర్భము కలిగినచోట్ట తమ బహుశా స్త్ర పాండిత్య 

మును [(బదర్శించి యున్నారు, 

మురారి కవిత్వము మిగుల (పౌఢము, సమాస జటిలమునై పండితెక 
వేద్యముగా నుండును. ఆత డనర్హ రాఘవమున 

మ త భన ఫం 
సొరభ్య నిర్భర గఫీర మనోహరాణి 

వాల్మీకి వాగమృత కూప నిపాన లక్ష్మీ 

మేతాసి బిభతి మురారి క వేర్వచాంసి [ఎలో 

అను శ్లోకము ప్రసిద్ధము, ఆనన్యసాధారణము, డిజులమునైన నూర్య వంళ' 
రాజకులము (ప్రశ స్తి యొక్క సొరభ్యముచే గంభీర మనోహారములైన శన 
వాక్కులు వాల్మీకి వాక్కంనెడి యమృత కూపమునకు నిపానకోభను [నిపాన 

మనగా నూతి [పక్క కట్టబడిన తొట్టి] వహించునని చెప్పి యున్నాడు. దీనిని 

బట్టి వాల్మీకి రామాయణ మమృత కూవమనియు నందుండి యా యమృతమును 
(గ్రహించుట కష్టమగుటచే మురారి యనర్ల రాఘవమను తొట్టిని గట్టి యందా 
యమృతమును నింపి నర్వనులభము కావించెననియు తెలియుచున్నది. యథా 

కూపాన్నూ్యూనం నిపానం తథా వాల్మీకి వచ సేభ్యః కించిన్న్య్యూనాని మురారి 
వచనా నీతీ భావః” ఆని దీనిని వ్యాఖ్యాతలు వివరించిరి.!® ఇది మురారికి 
వాల్మీకి యెడగల భక్తిని సూచించుచున్నది. ఇతని వాక్కులు గంఫీర మనో 
హరములగుటయు వాల్మీకి వాక్కులమృతతుల్యము లగుటయు సత్యమేకాని 
యతని కవిత్వము కంటె సీతని కవిత్వము సులభము మ్మాతము కాదు. ఈతడు 

వ్యక్తము చేసిన భాపములు గంభిరముగా నుండును. ఆచ్చటచ్చట నితడు మనో 

హరముల్లై న యుపమోత్పే9ఇజారూపకాదులగు నలం౧కారములను కూడ వాడి 

యున్నాడు. ఈతని వర్ణనములు మాడ నపూర్వములు నుదా_త్తములునై కన్ప 

ట్టును. సుకుమార కవి “మాధురైక భువాం మురారి వచసామాస్వాది 
యాస్వాదిమా” యని తన రఘువీర చరిత నాటకమున మురారి వాక్కులు 
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మాధుర్య కోఖితములని వాసి యున్నాడు. తెలుగున కాకమాని మూర్తి కవి 
“మురారి కోమల పదింబు [పసాది మనియు, రామరాజ భూషణుడు “మురారి 

శయ్య నేర్పు! ఆనియు పశంసించి యున్నారు, కాకమాని మూర్తి కవి శ్లేష 
కొకు కోమల పదంబు |వసాదము' అను పదములను వాడి యున్నాడు రుచి 

పతి వ్యాఖ్యలో మురారి కొన్ని శ్లోకముల నుటంకించి వానిలో (ప్రసాదమను 

వాక్యార్థ గుణము కలదని చెప్పియున్నాడు. అల్పసంక్యాకము లగు నతని శ్లోక 

ములలో మాధుర్య |పసాదాడి గుణములు గోచరించు మాట నిజమే అయ్యును 

మొత్తముమీద నతని కవిత్వము బహు శాస్త్ర విషయ సంప్రదాయ (పచుర 

మును, అపరిచిత [ప్రౌఢ పదపూరితమునై పెక్కు చోట్ల సామాన్యులకు దురవ 

గాహముగా నుండునని చెప్పక తప్పదు 

హృదయా కలితా శేష శబ్ద శానన సంవిదః 

మురారే రిహ శబ్దార తత్త్వం కోవేద ? తద్వద 
యే శబ్ద శాస్త్ర నిష్టాతాః యే శీలిత నిఘంటవః 

తేషా మేవాధికారోస్టి మురారి కృత నాటకే 

అను శ్లోకములను బట్టి శబ్ద శాస్త్ర నిష్టాతులును, బహు నిఘంటువులను పఏశీలిం 

చిన వారును నగు పండితులకు మాతమే మురారి కృత నాటకమున నధికారము 
కలదని తెలియుచున్నది. ఈ అభ్మిపాయము మిక్కిలి య థార్థము. ఆంధ మహా 

కవుల యందొ=డైన శ్రీనాధుడు బాణుని గద్య కావ్యముల శైలిని వలెనే మురారి 
శ్లోకముల శైలిని కూడ పెక్కు చోట్ల ననుకరించి యున్నాడు. 

భూయ స్త రాణి యదమూని తమస్వినీఘ 

జ్యోత్సీఘ చ (ప్రవిరళాని తతః పతీను 

సంధ్యానలేన భృశ మంబర మూషికాయా 

మావరర్తితై రుడుభిరేవ కృతోయ మిందు; [2 అం. 81 ౯ో] 

పె శ్రోకమునం దద్భుతమెన యు,త్పేక్ష యున్నది, నత[తములు కృష్ణపక్ష 

నిశలయం దతి |పచురముగను, శుక్తపక్ష నిశలందు న్యల్పముగను కానవచ్చు 

టచే సంధ్యాకాల రూపమైన యగ్నిచే ఆకాశ మను మూస యందు దవీకృతము 

లైన నత్షతములచే చం్యదుడు పూరింప బడుచున్నా డని భావించుచున్నా మని 

(59) 



466 

యందలి భావము. ఈ లోక మును బట్టి ముకారికి “ఇందు మురారి యను బిరు 

దము లభించెనని చెప్పుదురు, మాఘు" కు ఘంటామాఘుడనియ్ము కాళిదాసునకు 

దీపశిఖా కాళిదానుడనియు భవభూతికి (శ్రీ కంతుడనియు బిరుదము లున్న ట్లు 

నుచున్నాము. 

(సథమాంకము : 

ఒకనాడు దశరధ మహారాజు కొల్వుండగా వామదేవు డరుదెంచి ఇతనికి 
వశిష్టుని సందేశ మును వి?పించెను ఆ సమయమున వశివ్టుని మహత్వము 

(పళంసింప బడెను. అంత పిశ్వామ్మితు డరుగుదెంచిన వార్త తెలియగా దశరధ 

వామదేవులు సాడరకు.గా నాతని నాహ్మానించి పూజించిరి విశ్యామితుడు దశరథ 

కృత ఘనతార్యములను, పరిపాలన నైవుణ్యమును (పళంసింవ, దశరధుడు 

విశ్వామితుని తపోమహత్వమును, ఆతని యపర (బహ్మత్వమును కొని 

యాడిను. దశరధుడు విశ్వామిశుని యాగమన కారణమును తాను నెణజవేర్చ 

వలసిన కార్యమును ఆనతీయవలసి:దిగా కోరెను. అపుడు విశ్వామిుడు తాను 

వైతానక (వతదీక్షయం దుండుఃపుడు తవి'వన రత్షణార్థమై శ్రీరాముని తన 

వెంట పంపవలెనని కోరెను. ఆ వార్త దశరధునకు పిడుగుపాటై సవ. అ 

కోర్కెల నీడేర్పకుండుట రమువంశమున లేదనియు, అందును పిళ్వామి తుస 

వంటి మహార్షి కోర్కెను కాదనుట రఘువంశమునకు కళంరమనియు సశరధుడు 

వితర్కించుకొని యెట్టకేలకు వామదేవుని _పోత్సాహముచే విశ్వామి శని మాహా 

త్మ్యము మీద నమ్మకముచే శ్రీరాముని మహర్షితో పంపుట రంగీకరించిను,. 

వామదేవుడు రామలక్ష్మణులకు విశ్వామిత్రుని పరిచయము చేసెను. వారు విఖ్వా 

మి[తున కఖివాద మొనరించిరి. విశ్వామి తుడు వారలను దీవించి దుష్ట రాక్షను 

లను శిక్షీంచుటకును, రావణాసుర సంహారమునకును విష్ణువే (శ్రీరామడుగా నవ 

తరించినాడని భావించి తన్మయుడాయెను. దశరధుడు రామ వియోగ భారావనత 

శిరస్కుడై యుండ వామదేవుడు రామలత్మణులను విశ్వామిత మహర్షి వెంట 

నంపి వీడ్కోలు వడసి దశరధు నూజడించుటకై తిరిగి వచ్చెను. 
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ద్వితీయాంకము : 

శ్రీరామచందుని దివ్యళేజముతో అహల్యకు శాపవిమోచనమైనడి. 
కిషి,.౦ధలో జాంబవంతుడు వాలి నతని తం్మడియగు నిందునికి ళ్యకువైన 

రావణాసురుసితో స్నేహము వలదని వారించెను, వాలి జాంబవంతుని మాటలను 

బెడచె౨? బెట్ట సు గీవ హనుమదాదులు జాంబవంతుని గూడి వారిని వీడి బుష్య 
మూకమువకు చేఃరి చారుల వలన న్నుగీవ విబేధము దెలిసికొన్న రావణుడు 
వాలి సాహాయ్యార్థ మై ఖరదూషణాది రాక్షసులతో గూడిన కొంత సేనను బంప 
నది సముదోత్తర భా మున విడిసెను. ఆ గుంపు నుండి వేయేనుగుల బలము 
గల తాటక విడివడి వచ్చి మునీనల మానసములు తల్ణడిల్భ తిరుగుచుండెను. 
రాక్షస వధార్థమై విశ్వామి తుడు శ్రీరామనికి “బలాతిబలలను శ క్రిద్యయమును, 

దివ్యా స్ర్రములను సూడ ధారపోసి యుండెను. 

మారీచ సుబాహులతో గూడి ఆశవమవాసులను బాధించు తాటకను 

చంపుమని విశ్వామ్మితుడు రాముని ఆదేశించెను. స్రీ వధ యనుచితమని 

రాముడు నందేహించుచుండ నుచితానచి ॥ములు గుకువ్వునకు తెలియును, గనుక 

గుర్వనుజ్జను పాటించుటే కర్తవ్యమని లక్మణుడును రామునకు నూచించెను, 
రామలక్ష్మణులు మారీచ సుబాహులను తాటకను సంహరించిరి, ముని సమాజము 

సంతసిల్లెను, స్రీ వధ యొగరించినందుకు రాముడు సిగ్గుపడెను. విశ్వామితుడు 

రామునితో మిథిలానగర [పసంగము తెచ్చి, జనకుని చూచు నెపమాన రామ 

లక్ష్మణులు వెంట బయలు వెడలి రాగా మిథిలానగరమును (పవేశించెను, 

తృతీయాంకము : 

వీత సరిణ యమునకు యు క్రవయస్సురాలయ్యెను. శివధథనర్భంగమును 

్ఞావింప గలవాడు తన కల్లుడ నని జనకుడు తలంచెను. సీతను తన కిమ్మని 

యడుగుచు రావణుడు తన పురోహితుడగు శౌొష్కు.లుని జనకుని కడ కంపెను. 

రామలత్ముణు. తో కూడి ఏతెంచిన విశ్వామిత్రుని జనకుడు సాదరముగ 
నావ్వ్యోనించెను. రామలక్ష్మణులను జనరు *క్రు విశ్వామితుడు పరిచయము గావిం 

పసు, వారు తన కల్చుర్యడు గాదగిన వారనీ జనకుడు భావి; చెను. ఆ భావమును 

విశ్వామి తుడు పసిగ టైనుం రామలక్ష్మణుల నరా్శకమములను (శ్రీరాముని (పత్యేక 

గుణము. లను వర్ణించెను. విళ్వామితు 3 యాగరక్షణము గావెంచిన రామలక్ష్మణు 
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లను గాంచిన శతానందుఈ సీతయు, నూర్మిశయు వారికి తగుదురని పల్కెను. 

జనకుడు సంతసించెను. శివధనుర్భంగము కావింప రాముడు సమర్ధుడే అని 
విజ్వామిత శతానందులు జనకునకు నమ్మకము గల్లించిరి జనకుడు శివధను 

స్పును వారికి జూపెను ఆ సమయమున దశకంఠ పురోహితుడగు శొష్కలుడు 
రాజు నాజ్ఞ పై సభలోని కరుడెంచెకు, తాటకను సంహరించిన రాముని గాంచి 

ఆతడు [కుద్ధుడయ్యెను. అతడు రావణుని కొనియాడి, రావణుడు సీతను కోరు 

చున్నట్లు జనకునికి నివేదించెను. జనకుడు శివధనుర్భంగము కావించిన వానికే 
సీత దక్కునని చెప్పెన * శౌష్క-లుడు, శివభక్తుడైన రావణుడు శివధనుర్భంగము 

చేయడని తెల్పెను. రామడు శివధనుస్సు నెక్కి డెను ఆందణును ఆశ్చర్యము 

నొందిరి. కౌష్కలుడు చింతించెను. జనకుడు సీతను రాముని కిచ్చుటతోపాటు 

ఊర్మిళను లక్ష్మణున కిత్తునని చాటి చెప్పెను, శతానందుని కోర్కె పై మాండవీ 

(శు కీర్తు న్కు భరత శతుఘ్నుల కిచ్చుటకు జనకుం డంగీకరించెను. దశర ధు 
నకు శుభ ఖ పంపబడెను. శౌష్కలుడు జనక విశ్వామితాదులను నిందించి, 

ఎట్లై. సీత రాణ గృహీత యౌనని పల్కి. మిథిలయందలి వృత్తాంతమును 

లావణున కెజింగింప వెడలిపోయెను. 

చతురాంకము : 
థి 

రావణుడు సీతాపహరణము చేయ సంకల్పించెను. దానికి ఆతని మంత్రి 
యగు మాల్యవంతుడు ఉపాయముల నన్వేషించుచుండెను. 

జాంబవంతుడు సు గీవకుమారుని రాజుగా చేయదలచి వాలిని నిర్జించు 

టకు శ్రీరాముని సాహాయ్యము నపేక్షంచి ఒక తంతమును జేసెను. రామవన 
వాసమును కోరుచు, జాంబవంతుడు కైక రచించి.ట్లు ఒక మాయా లేఖను 
సృజించి దానిని మంధర శరీరమును దాల్చిన శబరి ద్వారమున పంపెను, 

మిధిలా నగరమున దశరధాడును ఆతని బంధుమ్మిత వరివారమును, 

జనకుడును తత్పరివారమును, సకల ముని జన రాజన్యాది లోకమును రామ 

లక్మణాదుల వివాహాలోకనానంతరము వేడుకతో నుండ రొ దో. దేకవుతో జూవ 
రులు భీతిల్చనట్లుగా పరజురాము డేతెంచి, తన గురుదేవుడై న మహాదేవు విల్లు 

పిశిచిన రాముని [ద్రుంచుట కుద్యమించెను. ఇచట పరశురాముని గుణగణ 

ప్రశంన చేయబడినది, రాముడు పరశురాముని క్షమింప వేడెను. పరశురాముని 
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జనక దశరధ మహారాజులు కూడ (పార్థించిరి. శకానందుడు పరశురామునికి 
కోపము తగదని మంఠదలించెను. అయినను పరశురాముడు క్ష తియ జాతిని 
నిందించుచు తన్నిరూకిలనము కాఎంతుననెకు. లక్ష్మణు డతని ధిక్కరింవ 
రాము డనుజుని శమింపజేసి పరశురాముని శాంతింప గోరెను. పరశురాముడు 
శఛాంతింస లేదు, రామ పరశురాములకు సుదీర్ణమైన సంభాషణ జరిగెను, 
రాముడు భార్గవునితో యుద్ధమునకు సిద్ధమయ్యెను. అప్పుడు పరశురాముడు 
రాముతో వైష్ణవ ధనువు నెక్కు పెట్ట రమ్మని పిలిచెను. అంత రాముడు 
సీతాదులెల్ల సంతసిల్లునట్లు వ్లైష్పన చాపము భగ్నమొనరించెను. దళశరధుకు 
పరశురాముని క్షమిఐప వేడెను, దానికి పరశురాముడు చిరునవ్వుతో “రాముని 
దివ్యవైష్టవ తేజమును గనదలంచి కోపించితిని కాని వేజుగా'దని తెల్పి |పసన్ను 
డయ్యెను. పరశురాముని జనకాదులు పూజించిరి. పిదప యాజ్ఞవల్క జనక 

దశరశథాదు బెల్లరును పరశురాముని వీడ్కాల్పిరి ఎల్లరును రాముని [పళశంసిం 

చిరి. దశరధుడు రామునికి పట్టాభిషేక మొనరించి వాన్నపస్థమును స్వీకరింప 

చల౦చెను, అంతలో మంధర లేఖ తెచ్చెనను వార్త వచ్చెను, ఆ లేఖ సారాం 

శము వినిన జనక దశరధులు మూర్చిల్లిరి శై త్యోపచారములచే రాముడు వారిని 

తేర్చెను, ఆ లేఖను రాముడు కనుల కద్దుకొని సీశ్రా లక్షణ సహితుడై దశరధ 

జనకాదులు విలపించుచుండ వారికి |పదక్షిణము చేసి మిథిలానగరము విడిచి 
చనెను. 

సంచమాంకము : 

సీతారామలక్షుణులను గుహుడు పడవపై గంగానదిని దాటించి చిత్ర 

కూటమునకు చేర్చెను. దశరధుడు మరణింప నా వార్తను రాముని కెజిగించు 

టకై భరతుడు చితకూటమున కరుదెంచి రాముని అయోధ్యను పాలింస రమ్మని 

వేడెను, రాముడు పితృవాక్య పరిపాలనకై భరతుడే రాజ్యమేల దగునని యతని 
నూజడించి పంపెను, భరతుడు జటాధారియై శరభంగముని పంపిస రామపాదు 

రోలను మణిపీఠముమై పెట్టి పూజించుచు తాను నంద్మిగామమున నుండి (వజ 

లిను పాలించుచుండెను. ఖరారి రాక్షసులు రాముని చంపుటకై విరాధుని పంప 

నతని రాముడు సంహరించెను. అగ స్యముని ఆ్మశమమున నున్నప్పుడు సీత 

నస్తనమును పొడిచిన కాకాసురునిపై రాము డస్త్రము [పయోగింప వాని కన్నాకటి 
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యను, వ్దప నగస్తాాది మును లనుపగా, సీతారామలక్ష్మణులు పంచి 

నుండిరి. శూర్పణఖ పంచవటిని చేరి రామునిపై వలపు [పకటింవ లక్ష్మ 

దాని ముక్కు. చెవులను, మోవిని కోసెను. అంత ఖర దూషణాదులును 
తో వైరము పూనిరి. రాక్షస వెరముచే రాముడు ను గీవునితో మైె్యతికి 

ఏద్ధవడునని జాంబ వంతుడు తలంచెను, 

గుడీద ఢి 
టిలో 

యుడు 

ముసి 

గ 

న 

q 

లె 

జటాయువు తన అన్నయైన సంపొతిని దర్శించి వచ్చుచుండ రావణుడు 

సీచుడై న మాదీచునితో గూడి అరణ్యమున సంచరించుట చూచి వారినలర ఎట్టి 
ఆపద రాగలదో అని శంకించి ఆ వార్తను రాముని కెజింగింప పంచవటిని 

చేరెను. అచట మారీచుడు కనకమృగమై రామలక్ష్మణులను దూరముగా గొని 
పోవ రావణుడు బవిముకవేషమున జాశకికడ కేతించి ఆమె మొర సరకు గొనక 
ఆమెను రథమునం దిడుకొని పోసాగెను. వానిని జటాయు వడ్డగించెను. రావ 
ణుడు పతీం్యదుని పక్షములను ఛేదించి సీ*ను గొని వెడలి పోయెను. జటా 

యువ రామునికి సీతాపహరణ వార్తను తెల్పి మరణించెను. సీతా విఠహముకే 

కుందెడి రాముని లతక్షుణు డోదార్చ యత్ని ంచెను. అంతలో గుహుడు కబంధు 

నితో పోరుచున్న బ్లతని పల్కు-ల వలన నెజింగి రాము డతనికి తోడ్చడుటకె 
లక్ష్మణుని పంపెను. లక్షణు డచటికి జని కబంధుని సంహరించి గుహునితో 
రాముని చేరెను. గుహుడు లక్ష్మణుడు వాలి చంపిన దుందుఖిళవము నెగ బిమ్మ 
నని రామునితో చెప్పి యందువలన వాలితో విరోధము కలుగునేమోయని 

శంకీంచెను. సీతను రావణుడు కొనిపోవుచుండగా సీత వస్త్రఖండము నాకాళ 

మున కెగసిన దానిని హనుమంతుడు (గ్రహించి న్నుగీవున కిచ్చెననియు, నద్దాని 

నవు డా స్నుగీవుడు రామునికి కాన్మ్య_గా పంపెననియు, దానిని తెచ్చుచుండగా 
కబంధుడు తన్ను నిరోధించెననియు, గుహుడు రామునికి చెప్పి సీతావస్త్రము 

నొనంగెను, అద్దానిని చూచి రాముడు విచార్మకాంతు డాయెను. 

ఆంత వాలి తన కీర్తికి పతీకయైన దుందుభి శననము నెవ్వడెగబిమ్మె 

నని వీరాలాపములు వల్కసాగెను. నుగీవుడు తమ కనుకూలుడై యుండుట 

యెతీంగి, ఆతనికి విరోధియయు, మహాబల గర్వోద్ధతుడునై న వాలిని సంహరించి 

సుగ్రీవునితో మైతిచేసి శతువులను నాశమొనర్నవలెనను తన తలంపును 

రాముడు లక్మణున కెతింగించెను, దానికి అత్ను ణు డట్టి వక మార్గము కోంము 
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వాలితోనే మైతి చేసికొనరాదాయన యడిగెను. దానికి రాముడు, వాలి రావణు 
నవలీఆగా జయించిన మహాబల గరిక్చితుడగుటచే నతడు పరుల మైతి నభిలషింప 

డనియు, నుగ్రీవుడు తమ వంశకర్తయైక సూర్యుని కుమారుడును తన మైత్రి 
నపేక్షించు వొడు నగుటచే ను గీవమైకియే యుపాదేయ మనియు తెల్పెను. 
వాలీ రామ లక్ష్మణుల ఎదుట కేతెంచెను వాభి రాముని చూచి సంతసించి 

అవ్మక వర్యాక్రిముఎగు నశనితో యుద్ధమాచరించుటకు నుత్సహం చెను. గుహుడు 

సుగివహనుమదాడులతో నేతెంచి వారిని రామలక్ష్మణులకు పరిచయము గావిం 

చెను. వెంటనే రాముడు వాలిపై నేసిన బాణపు మున్ను వాలి పెకలించిన 

సప తాళములను ఖండించి, వాలి శరీరము చొచ్చి తిరిగి రాముని యంపపొది 

చేరెను. వాలి మరణమునకు కపిసేన యంతయు సంతసిల్లెను. జాంబవన్నీలా 
దులు న్నుగీవుని రాజుగా నభ్రిషేకింవ రాము డతని గళమున పొందమ్మి మాల 

వేసెను. ఇందాదులు రామునిపై పూలవాన గురియిరించిరి. 

షష్టాంకము ® 

హనమంతుడు లంకను గాల్చెను. అతడు అక్షకుమారుని సేంహరించెను* 

రావణుని వీడి విఫీషణుడు రాము నాశ్రయింబెను, వానరసేన వారధి బంధించి 
లంక (పవేశించెను. యుద్ధమున మేఘనాదుడు, కుంభకర్ణుడు సమసిన పిమ్మట 

(కుద్ధుడె రావణుడు స్వయముగ రామునితో పోరునకు తలపడెను, రామరావణు 

లెరువురును పరస్పర [పయు క్ర శస్తా9స్ర్రమలను ఖండించకొనుచు సమముగా 

పోరు సల్చిరి. రాముడు రావణుని కొన్ని శిరములను, బాహువులను ఖండింపగా 

నవి తిరిగి పుట్టుచుండెను, ([పళయకారులైన దివ్య సాయకములను రాముడు 

సృష్టించి రావణుని శిరంబుల నన్నింటిని ఆకాశమున కెగుర వేసెను, రావణుని 

కబంధము ధరణి కూలెను, 

స పమాంకము: 
PTR 7) 

పరల యధీనమున నివసించిన నింద తొలగుటకై సీత యగ్ని (పవే 
శించి పరిశుద్ధాత్మ యయ్యెను. చిరవియోగానంతరము. సీతను గన్న రాముడు 

శోకహర్షములచె _స్తంభీభూతుడయ్యెను. గ్ర్రీరాముడు సీతాలక్షుణ నుగీవాదు 

లతో పుష్పకవిమాన మెక్కి అయోధ్యకు బయలుదేరెను. వారు మార్గమందలి 
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యనేక వర్వత మహానగరాదులను గురించి (పసంగించుచు అయోధ్యను చేరి. 
నగర వాసులు వారిని సాదరముగ నాహ్యానించిరి, రాముడు వశిష్ట భరతాదులకు 

విభీషణ న్యుగీవాదులను పరిచయము గావించెను. శుభలగ్నముక వశిష్టుడు సీతా 
రాములకు పట్టాభిషేక మహోత్సవమును వైభవముగా జరిపించెను. 

ఆనర్హ్యరాఘవము - నామొచిత్యము ; 

అనర్హ మనగా అమూల్యము!శే, పూజ్యము, దుర్భభము అను ఆర్థము 

లున్నవి. ఈ నాటకమున పరమ పూజ్యూడై న రాముని కథ చెప్పబడినది కావున 

ఇది ఆనర్భ రాఘవమైనది. రాముని కథ అమూల్య మైనదని మురారి చమత్కార 

యుతముగ నీ కింది శ్లోకమునం దిట్లు చెప్పి యున్నాడు. 

“యదిక్షుణ్ణం పూర్వ్వైరితి జహతి రామస్య చరితం 

గుణై రేతావద్భి ర్లగతి పునరన్యో జయతి కః 

స్వమాత్మానం 'త త్తద్దుణ గరిమ గంఖీర మధుర 
సృురద్వాగృఏహ్మాణ$ కథ ముపకరిష్యంతి కవయ$[” 1_9 

కవులు రామునివలె గుణాఢ్యుడైన నాయకుని మజియొకని గాంచ లేమని, 

వ్రాసిన యాతని కథనే మరల మరల (వాయ నుత్సహింతు రని పై శ్లోకము 
యొక్క సూలభావము. 

“అనర్హః పూజ్యో రాఘవః యత్ర వర్ణిత తత్ అనర్హ రాఘవమ్” 

అను విగహముచేత పూజ్యుడైన రాఘపుడు దేనియందు నాయకుడో అవి 

ఆనర్షరాఘన'ి మని యర్థము. 

“అమూల్యే దృళ్యతే నర్హ స్తథా పూజ్యే సుదుర్భభే” 

అని నిఘంటువు, ఇట్టి సమాస పదములు (వసన్న రాఘవమ్ ఉదాత్త రాఘవమ్ 

ఉన్మత్త రాఘనమ్ అనునవి సంస్కృతమున గలవు, ఈ నాటవమును బిజ్జుల 

తిమ్మ భూపాలు డిదే నామముతో _ప్రబంధీకరించెను, 

నాటక పరిశీలనము : 

అనర్హ రాఘవము ఏడంకముల నాటకము. ఇందలి వస్తువు రామాయణ 

కథాత్మకము, [పభ్యాతము, నాయకుడు ధీరోదాత్తుడు, రసము వీరము, అద్భు 

తము అంగము,15 ఇందలి శైలి ఓడోగుణభరితము, 
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మురారి యనర్హ రాఘవ నాటకమునకు సంస్కృత పండితులలో విశేష 

గౌరవమున్నది. ఆం్యధదేశమున నీ నాటకమున కధికమెన [పచారము కూడ 
కలదు. ఈ నాటకము వఠిఎచినగాని సాహత్య జ్ఞా జ్ఞానము సమగము కాదని పలు 

వురు తలంకురు. మురారి యశర్హ రాఘవముశ “కోకముల సంఖ్య హెచ్చు, 

వానిలో పెక్కు వర్ణ రాత్మకము "లె నట్టివి, కావ్యముగా దీఎకున్నంత వైశిష్ట్యము 

నాటకముగా లేదని చెప్పవచ్చును. దీనికి ప్రదర్శన యోగ్యత లేదు. దీనిని 

చదువృనపుడొక (పొఢమైస [పబంధమును చదువుచున్నట్లుండును. 

మురారి నాటకము కవిక్వపరము* నే మిగుల సిద్ధి చెంది యున్నను, 

విశ్వామి తుడు వచ్చి యజ్ఞ సంరకార్దము రాముని కొనిపోవుట మొదలు శ్ర్రీరా 

ముని = ట్టాి షేకము వజకునుగల విపుల రామాయణక థను అతడు నాటకానుగుణ 

ముగ మలచుటలో ఉచితమగు నేర్పును | పదర్శించెనని బెప్పనగును. రాముడు 
వనవాసమున కేగుట సీతాపహరణకగు మున్నగు ముఖ్య రామాయణ ఘట్టము 

నాటకమునం దనుసంధించిన విధము వినూత్నమె యొప్పుచున్నది. మురారి 

మూల రామాయణ కథయం దొనరించిన మార్పులు రమణియగుూలై యున్నవి, 

రామాయణ కథకి చేర్చిన నూత్నాంశళములు : 

1. నాటకమున రావణుడు సీరధ్వజుని యింట పెరుగుచున్న ఆయో 

నిజయెన సీతను తన కిమ్ముని యడగుఓకై తన పుకోపాతుడగు శౌష్కలుని 

జనకుని యొద్దకు పంపును. ఆంత జనకుడు హరుని విల్లెకి డిన వారికే తాను 

మైధిలి నీయ నిశ్చయించితినని (ప్రతివచనము పల్కును, అపుడు, పరమ మహే 
శ్వరుండగు రావణుడు శిపుని విల్టెత్తుఏ నపచార.గా భావింది శాష్కలుడు 

జనకుని నచనములకు కినక వహించును, ఇంతలో రాముడు అవలీలగా హరుని 

విల్లు వియచును, రాముని పరాక్రమమును చూచి శొష్యలు డచ్చెరువొంది 

రామునిచే తాటక వధ చేయించియు శివధసర్భంగము నొనరింపజేసియు విశ్వా 
మిశుడు రావణునికి బద్ధవిరోధియైనాడని తెల్పి జనకు?చే. సీతను రావణున 
కిప్పించి యా తప్పు సవరించుకొనుట కదియే తగిన సమయమని. యెజీంగిం 

చెను. ఈ వృత్తాంతము నెజింగిన నూల్యవంతుడు సీత నపహరించు నువాయము 

నకె వెదకును. రాముని మిథిలయందు కాన్ని అయోధ్యలో గాని జయించి సీజను 

(60) 
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దెచ్చుట అసంభవము కొన సీతారాము లరణ్యమునకు వచ్చినపుడు రాముని 

మోసపుచ్చి వీత నపహరింప వచ్చునని నిశ్చయించెను. 

రావణుడు సీత కొజికై శౌష్క-లుని జనకుని యొద్దకు పంపుటయను 

కథాంశమును కల్పించుట ద్వారా మురారి రామరావణ విరోధమున కొక బలమగు 

[ప్రాతిపదిక నేర్పతిచిను. హరభక్తుడగు రావణుడు శివ చాపము ష్ 

పాపముగా దలంచి అందులకు విముఖుడు కాగ్కా తత్కార్యమును రాముడొన 

రించుట కూడ ఇందులకుపబలక మగుచున్నది. అసాధారణమైన హరచాపము 

నెక్కిడిన రాముని ఓడించుట సులభము కాదు. కావున, అరణ్యమున పరివారము 

నకు దూరుడై యున్న అతనిని కపటోపాయమున జయించి సీత నప హరించ 

నభెనను మాల్యవంతుని తలంపు సమంజసముగ నున్నది. 

రాముని వనవాసమునకై మురారి కల్పించిన కథకూడ రమణీయముగ 

నున్నది. కిష్క్మింధలో వానర నాయకుడగు వాలికిని రాక్షస చ|కవ ర్రియెన దళ 

కంఠునకును పెరుగుచున్న స్నేహమును గని కోతులకు, నెలుగులకు నాచార్యు 
డైన జాంబవంతుడు, వాలితో “రాక్షస జాతి మాయలమారి జాతి. రావణుడు 

సీ తం డియైన ఇర్మదుని జయించిన వాడగుటచే నీకు పితృవైరి. అఎతేకాక 
ఆతడు మున్ను నీచే పరిభూశుడైన వాడు, ఆపదల యందు సీకు సాయమొన 

రింపజాలడు. మణియు లంకకును, కిష్కం౦ధకును నడుమ సము దమున్నది.” 

అని తెల్పి ఆతనికి రావణ సఖ్యమును వీడుమని ఉపదేశ మొనరించెను. కాని 
వాలి యందుకు సిరాకరించెను. ఆంత జాఐబవంచు ననుజ్ఞచే హనుమంతుడు 

సు[గీవ కుమారుని బుశ్యమూకమునకు కొని తెచ్చెను. వాలిచే నిరసింపబడిస 

శ్లీణులు, లుబ్దుబు, పట్టణము నుండి వెడల గొట్టవడినవారు నగు (ప్రాకృత 

జనులు కిష్కింధకు న్నుగీవ కుమారు నభి షేకింప నుక్నహించుచుండిరి. భరతుని 

కేమమును తెలిసికొనుటకై కైకేయి పంపగా మంధరయను దాసి మిథిలకు 
జనుచు వడదెబ్బచే మార్గమధ్యమున ప్రాణములను గోల్పోయినదని హనుమం 
తుడు తెలుపగా నెటింగిన జాంబవంతుడు మతంగాశమము నందున్న [శమణ 

యను సిద్ధ శబరిని చేరి ఆమెను మంధరా రేహమున (పవేశించి రాముని వన 

వాసమున కంపుటయు, భరతునికి పట్టాభిషేక మొనరించుటయు రెండును తన 
కోర్కాలుగా కై కేయి దశరధునకు పంపినట్లు తాను న సృష్టించిన లేఖను దశర 

ధునకందింపు మని కోరెను, మంధరా దేహమును శబరి వీడునంతనజకు ఆమె 
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దేహమును హనుమంతుని రక్షణమున నుంచెను. ఇట్లు జాంబవంతుడు నుగ్రీవుని 
సింహాసనమున అధిష్టింపజేయ దలచి వాలిని నిర్జించుటలో రాముని సాహాయ్యము 
నపేక్షించి, రాముని అరణ్యమునకు రప్పించుటకై కైకేయి రచించినట్లుగా నొక 
మాయా లేఖను సృజించెను. దానివలన మిథిల నుండియే రాముడు సీతాలక్ము 
ణులతో కూడి వనవాసమున కేగెను. రామాయణమునకు భిన్నముగా మురారి సై 
వృత్తాంతమును కల్పించుట కథ కెంతయో రామణీయకము నాపాదించుచున్నది. 
జాంబవంతు డిట్టి లేఖను కల్పించుటచే తద్ద్వారమున రాముడు వనవాసమున 
కేతెంచుననియు, అచట రావణుడు మాయోపాయముచే సీతనవహరింప వచ్చు 
ననియు మాల్యవంతుడు ఆలోచనము చేయుట అతని రాజఏతిజ్ఞతను చక్కగ 
చాటుచున్నది. తమకు పీశిపాతుడైన వానిని రాజుగ చేయవలెనని జాంబ 
వంతుడు గావించిన [పయక్నమును, తమ రాజు నఖీష్టమును నెజచేర్స వలెనని 
మాల్యవంతుడు గావించిన పన్నుగడయు వారి వారి కార్యకుశలత్వముకు తెల్పు 

చున్నవి. దీని మూలమున నాటకకర్త రాజనీతి కుళలుడనియు తెలియవచ్చు 

చున్నది. భవభూతి విరచిత మహావీర చరితమను నాటకమందు వలెనే యిందు 
కూడ రామవనదాస (పన క్రి మిథిలానగరముననే కొనితేబడినది. 

ఇట్లు మురారి రామాయణేతి వృ త్తమునకు నాటకీయతను ఆపఫాదించుట కై 

కావించిన (పయత్నిములలో ఈ (కింది ఘటములు కూడ పేరొ,.నదగి యున్నవి, 
ట్ అ 

ఈ నాటకము దళరధునికి గురుదేవుడగు వశిష్టుడు వామదేవునిచే నాతడు 

“ఆర్థుల కోర్కెలను తప్పక సమకూర్చవలెనని ఆదేశమిచ్చి పంపుటతో నారంభ 

మగుచున్నది. వశిష్టుడు దశరధున కిట్టి ఆదేశము నిచ్చుట విళ్వామి తుడు 
రాముని దశరధుని యొద్ద నుండి తోడ్కొని పోవనేతెంచుచున్నాడను భావి 

కథార్థమును సూచించుచున్నది. ఇక విశ్చామ్మితు డేతెంచి దశరధునితో రాముని 
తనతో పంపవలసినదని కోరగా దశరధుడు రాముని పంపుటకు తన చి త్రమంగీ 

కరింపకున్నను “విళ్వామి[తు నంతటి వాడు వచ్చి యాగరక్షణార్థమై శ్రీరాముని 

పంపుమని కోరినపుడు నిరాకరించిన, మహర్షి వెడలిపోయి, తన తపోధనము 

నందలి ఒక ఆల్పభాగముచే యాగ విఘ్నమలను తొలగించుకొని, యజ్ఞమును 

పూర్తి గావించుకొనును. అంత రఘుకులమున కపకీర్తి వాటిల్లును”18 అని తన 

ఉచితజ్జతను (ప్రకటించి రాముని పంపుట కంగీకరించెను ఈ ఘట్టము దళ 

రధుసి శీలమునకు వన్నె కలిగించుచున్నది, 
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కవి అహల్యా కాపవిమోచన వృత్తాంతమును విశ్వామిత్ర శిష్యులను 

శునశ్శేఫ పశుమే[ఢులచే హాస్య రసోపేతముగ చెప్పించుట రమ్యముగ నున్నది, 

అట్లే మూడవ అంకమున కంచుకికిని అంతఃపుర దాసియగు కలహంసికిని జరి 

గిన సంభాషణము వ-న సీత యౌవనవతియైన వృత్తాంతము సరసముగ సూచిం 

పబడివనది, 

మురారి వాలి నధ వృతాంతమును కూడ భిన్న విధమున రచించి రాముని 

శీలమునకు వన్నె కలిగించెను. రామాయణము నందువలె రాముడు చాటుననుండి 

బాణము వేసి వాలిని వధించుట యిందు లేదు. జాంబవంతుని పలుకులచే రెచ్చ 

గొట్టబడిన వాలి తనకు తానై వచ్చి రామునితో యుద్రమునకు తలపడి రామని 

ద్వంద యుద్ధము చేయుటకు రమ్మనును. రాముడు వాలిని యుద్ధ మొశరించు 

టకు తగిన సాధనముతో రమ్మనును, అంత వాలి “వానరులకు ఇకుముతో 
చేసిన ఆయుధములతో వనిబేమ. అజచేతులు, పిడికిళ్ళు గోళ్ళు అవియే వారికి 

సాధన|వాతము”లని తెలుపును, వారిరుపురకును యుద్ధమారంభ మగును, 

రాముడు వేసిన బాణము వాలిని దునుమును. ఇందు రాముడు చాటుగా వలిని 

వధించెననెడి నింద తొలగినది, వాలి తనకు సాటియగు (పతివిరునితో పోరు 
సల్పవలెనను తలంపుతో రాముని తనకుతానై యుద్ధమునకు ఆహ్వాని:చుట 

ఆతని ఆకలంక కౌర్యమును చాటుచున్న డి. 

మురారి దీర్ణమగు రామాయణ వృత్తమును నాటకేతివృత్తముగా గొని 
యున్నందున అందు రంగస్థల (పయోగ యోగ్యములు గాని పెక్కు ఘట్టము 

లను వివరించుటకై అర్జోపషేపకములను కూర్చెను. (ప్రథమ స వ్హమాంకము 

లందు తప్ప మిగిలిన ఆంకములన్నిటి యందును విష్కంభపజలు [పయు క్రము 

బైనవి, అతడు యుద్ధమునంతను హేమాంగదరత్నచూడుల సంభానణము 

ద్వారా [సక టించెను. 

బిజుల తిమ్మ భూపాలుడు : 
జ 

తిమ్మ భూపాలుడు (కీ.శ. 17వ శతాబ్దిలో |పాకటూరు రాజధానిగా చేసి 

కొని యలంపూరుసీమను పరిపాలించెను. ఇతని యింటిపేరు బిజ్జుల చారు. 

“కాలచుర్య వంశీయుడై న బీజ్జులరాయడు పశ్చిమ చాళుక్య వంశమునకు చెందిన 

తె లపదేవుని జయించి కల్యాణి యందు తన విజయధ్యజము స్టాపిఎచెను. తరు 



క్షీ” 

వాత మంతియైన బసవెశ్వరుని (పేరణచే నతడు శైవమతమును స్వీకరించు 
టయే కాక దేశము నందంతట నా మతము వ్యాపింప చెయుటకు ప్రయత్నిం 
చెను. అనంతరము కరిగిన విప్తవ ను కలన బిజ్జ్ఞలుడు రాజధానియందు నిలువ 

లేకపోయెను. అది కారణముగా కాలచుర్యులు పెక్కు స్థలములు తిరుగుటయే 

కాక ఆందినంత వరకు |పతి |పొంతమునె, దును శై వమును వ్యాపింపచేసి వానిని 
తమ యేల బడి (క్రిందికి తీసికొనుచుండిరి. ఆ సందర్భమున వా రలంపూర్ [పాంత 
మును గూడ స్వాధీశము చేసికొన్నట్లు శాసనముల వలన తెలియుచున్నది. అ= 

పూరు నందలి సూర్యనారాయణ స్తంభముమీది బిజ్జ్ఞ ని కుమారుడై న భూజబలి 

మళల్లుని కాలమున నొక వర్తక సంఘము చేసిన దానమును సూచించు నొక 

కాసనమన్నది, ఈ కారణ ముచే బిజ్జలుని వంశీయులే తాల|కమ మున బీజ్జులవారై 

యుందురనియు లేక వీర కైన మతాను మూయులు కొందజీ మతమును వ్యాపింప 
చేసిన వారిలో మఖ్యుడె న బిజ్జులుని పేరును తమ వంశనామముగా పెట్టుకొని 
యుందురనియు, వలంపూరు (ప్రాంతమునంచలి వీరశైవ మతాళఖిిమానులై న 

రెడ్డి కులజులు కూడ బిజ్జల పదమును గృహనామముగా (గపాంపగా కాల్య(క్రమ 

మున నిది “విజ్ఞుల” గా మాజి యుంకుననియు, నలంపూర్లో నున్న జంగమ 

మఠాధిపతులు బిజ్ఞలరాయని చిహ్నూముగల ఘంటా ళంఖములను ధరించి వానికి 

సంస్కారము చేయవః సి వచ్చినవుడా వంశీయులచేతనే చేయించుకొను చుందు 

రనియు” ననర్హ రాఘశమునకు పీఠికను వ్రాసిన శ్రీ కేశవ పంతులవారభి 
({పాయపసపడుచున్నారు.!? 

తిమ్మ భూపాలునిడి మొటవాడ కులము. దానికి మూలపురుషుడు విజ్ఞుల 

దాదన భూపాలుడు, దాదన కుమారుడు కుప్పవిభుడు. ఈళనికి ఎజకొండవత్మా 

కాంతమౌళి చెన్న క్షితిపతి యను నిరువురు కుమారులు. వీరిలో ఎఅకొండ 

భూపాలుడు [గంథక_ర్త ముత్తాత. చెన్నక్షీతిపతి మనుమడగు కొండనృపతి 

గాయగోవాళ, గేయాధిలాయ, గండరాదిత్య, గ. డభేరుండ, ఖడ్గ నారాయణాది 

బిరుదములను వహించెను. కర్నూలు నగరమున గల కొండారెడ్డి బురుజీకొండ 

భూపాలునికి సంబంధించినదే యై యుండునని విమర్శకుల యూహ.]8 అందుకీ 

వంశము వారు బిజాపురపు నవాబుల యనుమతిచే నలంపూరు, కర్నూలు మండ 

లముల నేలి యుండుట కారణము, 



478 

గంథకో ర్హ తాతయగు పెద్ద తిమ్మభూపాలుడు గొప్ప కీర్తిశాలి ఈ 
వంశమునకు వెలుగు చూవిన వాడితడు. ఇతినికి “గండభేరుండి, 'రాయవేశ్యా 

భుజంగ" యను బిరుదములు గలవు. ఇతడు విజాపూరు నవాబు మన్నన పొంది 

యుండెను. వారి యభిమానము సంపాదించి ఇతడు ఆలంపూరుు కందనోలి 

(కర్నూలు) సీమలను “నర్నాడగౌొడు', సన్ దేశాయి వదవులతో పాలించు 

చుండెను. పెద్ద తివ్మభూపాలుడు ఆర్జించిన ఈ పదవులతోడి యధికారము 

ఆతని కైదుతరముల వజకును కొనసాగినది. ఈ తిమ్మ భూపాలునికి కృష్ణ 

భూపాలుడను కుమారు డుదయించెను. ఈతడే అనర్హ రాఘవ కృతికర్తకు 

తండి. 

తిమ్మ భూపాలుడు మిక్కి లి పరా కమవంతుడు- అతడు సిద్ధియంబరు 

రాహుత్తుల సంహరించెను. తురకలను, థానులను, ఆదిసీలను, యవనులను పరి 

మార్చెను. ఇతడు పికిలి చెన్నధీరు నోడించి విజయలక్మిని వరి గహించెను. 

ఈ వికిలి చెన్నత్య్యాపాలుడు విజయనగర రాజుల పక్షమున బిజూపురపు నవాబు 

లతో పోరాటము సలిపిన వారిలో నొకడు.!? తిమ్మ భూవరుని పెద్ద భార్యయగు 
ఆక్క మాంబ చింతకుంట ధర్మ రాజేం|దుని కుమా_రె. “జనువల్లి వారైన 

గోపాలు పేట సంస్థానపతుల పాలనము (కింద చొక చింతకుంట కలరు. రాజా 

దేవరరావు అనునతడు పానుగల్లు జిల్లామీద నుండినట్టు ఆకాలపు దానహ్మత 

ములు తెలుపుచున్నది. ఆతని బంధువులలో నెవ్వరైన సీ చింతకుంటలో నుండి 

రేమో ! చింతకుంఓకు పానగల్లు నాలుగైదు మైళ్ళ దూరము మాతమే. చింత 

కుంటలో ఒక శిధిలమైన బురుజుకోట, వేటయను విభాగములు ఉండుటచేత 
తిమ్మ భూపొలునికి సమకాలిక డై జనుపల్రి వాదికి దగ్గర బంధువై్వై ధర్మరాజను 

పేరుగల ఒక చిన్న భూపతి యుండెనేమో! ఇంతకన్న ఈ చింతకుంట ధర్మ 
రాజును గుజించి ఎక్షువ తెలియవచ్చుట లేదు. ఆతని కూతురైన ఆక్క మాంబను 

గూర్చి అనర్హ రాఘవము గొప్పగా చెప్పుచున్న ది.® తిమ్మ భూపాలుడు తనకు 

ఆక్కమాంబ వలన జనించిన కుమారు లిరువురిలో నాకనికి ధర్మ భూావరుడని 

వేరిడుటచే అతనికి అక్కరూంబ యందును, ఆమె తం|డియందును గల గొర 

వము వ్య క్షమగు చున్నది. 
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ఉంతవటకు అనర్హరాఘ మున వర్ణింపబడిన వంళ[క్రమము. తరువాత నా వంశ 

ములో వెలసీన వారి యదంతము [1555 మార్చి నెలలో వాయబడిన కైఫ్ 

యతు వలన తెలియుచున్నది, అద్ బిజ్జుల నార సింహ రెడ్డి వర్ణనతో నారంభ 

మగుచున్నది. ఈ నరసింహరెడ్డి తిమ్మభూపాలుని కుమారుడైన నరసభూపా 

లుడు కాడనియు తిమ్మ భూపాలుని కైదవతరము తరువాత నుండిన వాడనియు 

శ్రి గడియారం రామకృ్ళష్తశర్మ గాడు అలంపూరు శిథిలమలను [గంథమున 

[వాసి యున్నారు. ఈ నరసింహా రెడ్డికి కొండారెడ్డి యను కుమారుడుండెను. 

అతనికి అబంపూరు వతన్, అమరాబావ్వతన్ అవనవి యనుభవమున 

నుండెను. కొండారెడ్డి మరణానంతరము ఆతని భార్యయగు లక్ష్మీ దేవమ్మకును, 
జల్టియగు వెంకమ్మకును, మనః స్పర్థలు చెలరేగుటచే సర్కారు వారి యాజ్ఞ 

చొప్పున వచ్చిన జాపాబాద్ మహమ్మద్ఖొన్ వెంకమ్మకు అలంపూరు సేరీ 

భూములు, కరోడ్గిరీ సుంకము క్యాతూరు సేరీ, మారామునగాల జారు 

అనువానిని మా(్రమిచ్చి మిగలిన జాగీర్లు దేశముఖీ రునుము మున్నగువాని 

బు మూ | కింద తానే (గ్రహించెను, ఆతని. పాలనములోనే తాలూకా జాగీరు 

జరుగుచుండెను. తరువాత సర్కారు వారి యానతిని అమీన్ సాహెబ్, ఆరన్ 

జమాదార్లు లక్షీ దేవమ్మను వెంటబెట్టుకొని వచ్చి వెంకమ్మగారి యనుభవములో 

నున్నదికాక ఎల్లెపాడు జాగీరును చెరి సగముగా పంచి యి్చిరి. 

వెంకమ్మ మ రామునగాలలోను, లమ్మీదేనమ్మ గారు (ప్రాగటూరిలోను 

ఉండి తమ తమ భాగముల ననుభవించు చుండిరి. పిమ్మట లజ్మీ దేవమ్మగారు 

జ్ఞాతియైన రామారెడ్డి కుమారుని దత్తునిగా గహించి తన యా స్పిసంతను అరది 

జామేధారు సాహెబుతో సనదు చేయించి వచ్చెను ఆ కుమారుని పేరు నరసింవో 

రెడ్డి. లత్మీదేవమ్మగారు మరణించిన విమ్మట మారం రంగయ్య తన పెద 2 e ద 
అ అగ 

ఓ 

టిని పరిశీలించు చుండెను. పిమ్మట అనారోగ్య జ్ఞాతి వైరము చే నరసింహారెడ్డి 
మరణించెను. తరువాత సంస్థానపు వ్యయ నధిర మగుటచే మారం రంగయ్య 
సిబ్బందిని తగ్గించెను. రాణి చిన్నమ్మ రుదమదేవి, రూన్సీలక్ష్మీబాయి మున్నగు 
వారివలె మిక్కిలి దైర్య సాహసో పతురాలయ్యు జ్ఞాతులును, వారి పక్షము 
వహించిన ఇతరులును, పెట్టిన కష్టనులను భరింపజాలక, చివరికి |ప్రాణాపా 
యము కలుగునన్న భయముచే పఠాను శ్రీ వేషము ధరించి (ప్రాగటూరు విడిచి 



గీరి] 

ఆప్పటి కర్నూలు నవాబు న్నాశయించెను. అతడు ఆమెకు న్యాయము చేసెదనని 

అభయమిచ్చి తుంగభ।|ధ్రానది ఉత్తర తీరమునగల (గామ్మమున సపరివారముగ 
నివసింపుమని నియోగించెను. ఇంతలో దురదృష్టవళషున ఇంగ్లీషు వారు 

"కర్నూలు నవాబును బందీకృతుని గావించి ఆ పరగణాను స్వాధీనము చేసికొనిరి, 
చిన్నమ్మ శతువులు చంపుదురేమో అని భయపడి గద్వాల సంస్థానమునకు 

చెందిన ఆయిజసోంపురమను [గ్రామమును చేరి ఆ(గహారికులును, రాజా చందూ 
లాల్ బహద్దుర్ వారి గురువులును ఆయిన గోపాలకృష్ణాచార్యుల వారి రక్షణ 
మున నివసించుచుండెను. గురువు గారి యందలి భ_క్త్చే చందూలాల్ గారు 

చిన్నమ్మ వ్యవహారము విచారించి ఆమెయే నిజమైన వారనురాలని తెలిసికొని 

ఆలంపూరు తాలూకా దేశముఖీవతను, ఆమరాబాదు తాలూకా దేశముఖీవతను 

ఆనువానిని ఆమెకు సనదు నిచ్చెను. చిన్నమ్మకు వతను స్వాధీనము కాకముందే 

గోపాలకృష్ణా చార్యుల వారు మరణించుట వలన చిన్నమ్మకు పల్టెపాడు (గామ 

మును మథికొన్ని సేరీలును మ్మాతమే దక్కె_ను. అమె తరువాత జటప్రోలు 

సంస్థానములోని చిన్నమరూరు |గామమందలి సగో తుడై న ఒక బాలుని దత్తు 

నిగా (గహించి అతనికి వేంకట ధర్మా రెడ్డి అని పేరు పెసైను, తరువాత (ప్రభు 

త్వములో కల్గిన కొన్ని మార్పుల వలన పోయిన సంస్థానము మరల చిన్నమ్మ 

కును ఆమె దత్తపుతునకును లభించలేదు. ఆమె పల్లిపాడు |గామమునందు 
భవనమును నిర్మించుకొని దత్తపుతునకు వివాహము గావించి అంతటితో నే 
తృ_ప్తీ నాందెను. ధర్మాత్ముడైన వెంకట ధర్మా రెడ్డికి నరసింహారెడ్డి, అనంతా 

రెడ్డి అను నిరువురు పుకు లుదయించిరి, వరిలో నరసింహారెడ్డి సౌశీల్యవిన 
యాది గుణముల కాటపట్టు. ఆయన వల్లెపాడు గ్రామమున చెజువులు |తవ్విం 

చియు, దేవాలయములు నిర్మించియు, అపారమైన క్రీర్తి నార్జించెను, ఆయన 

బాబాసాహెబు పేట యందలి చెన్న కృష్ణారెడ్డి గారి పుత్రికయగు సీతమ్మను 
వివాహమాడెను. ఆ పుణ్య దంపతులకు చంద శేఖర రెడ్డిగా రుదయించిరి. వారు 
బహుభాషలయందే కొక న్యాయశాస్త్రము నందు కూడ నిష్టాతులై వనపర్తి 
సంస్థానమున చాలకాలము మునసబుగా పనిచేసిన లక్ష్మీకాంత రెడ్డి గారి కుమార్తె 

సరస్వతమ్మ గారిని పెంద్దాడిరి. వారు మిక్కి.లి ఉదారుల్లై జాగీరుకు పేరు పతి 

ష్టలు సమకూర్చిరి. వారు హైదరాబాదు నందలి రెడ్డి విద్యార్థి వసతి గృహము 

నకు, మదనపల్లి యందలి ధియసాఫికల్ కళాశాలకు గొప్ప విరాళము లొసంగు 

61) 
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టయే కాక పలువురు [భాహ్మణులకు భూదానములు గావించిరి, వారే మొట్ట 

మొదటిసారి 1981 లో అనర్హ రాఘవ కావ్యమును మ్మదింపించిరి. వారికి 

గోవర్థన రెడ్డి, జనార్దన రెడ్డి అను కుమారులును ఇందిరమ్మ ఆను కుమా ర్రైయును 
కలిగిరి చంద్రశేఖరరెడ్డి గారి సపతి తమ్ముడైన రామేశ్వరరెడ్డిగారు పల్లెపాడు 
లోనే ఉందురు. సంస్థానము. లును, జాగీరులును, భారత [ప్రభుత్వము వశము 

చేసికొను వజకును బిజ్జుల వంళము వారు జూగీరుదారులుగను దేశముఖులుగను 

నుండిరి. ఈ వంశము వారు సబువు రిపుడు కూడ విద్యావంతులు, నంఘసేవా 

పరాయణులునైై వంశ పకిస్టను నిలుపుచున్నారు, 

అనర్హ రాఘవ ప్రబంధ (పథమ ముదణపు [పతు అలభ్యమగుటచే, 

ఆంధ్య్మపదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ వారు మరల దానిని శ్రీ కేళవపంతుల నర 
సింహళాస్ర్రి గారు రచించిన విపుల వీఠికతో ము[దించి యున్నారు,2! 

క్ళషకవి : 
ర 

తిమ్మ భూపాలుడు రామేశ్వర స్వామి ఉత్సవమునకు నానాదేశములనుండి 

అరుదెంచిన విద్వజ్ఞనాదులకు వివాద [శవణముచే కలుగు ఏనువును తొలగించు 

టకై రసవంతమైన కావ్యమును (వాయ నిస్బయించి 

చ. ఆయతమతి కృష్ణసత్కవి సహాయ కవిత్వమునన్ సమాజ సం 

తత భజనాదరుండనగు నాకు నశేష విశేష వై దుషీ 
(పతిభ కఠస్థలామలక భాస్వరమై తనరారుట్న బమే? 1.23 

ఆని చెప్పెను. దీనినిబట్టి కృష్ణ సత్మ_వియను మహాకవి యొకడు కావ్యరచన 

మున నతనికి సౌయమొనరించెనని తెలియుచున్నది. ఈ కృష్ణకవిని గూర్చి విశే 

షము లంళగా తెలియవు. ఇతని పితామహుడు పేరమహాసత్క-విని తిమ్మ 

భూపాలుడు వర్ణించి యున్నాడు.2®ి ఇతడు ధవళ శంఖముల కాంతియు, పగలు 

కూడ దివిటిలును వెలుగొంద సాటిలేని సారన్వత మనెడి నిర్మ్యలమగు అమృత 

(పవాహములో విలసిల్లు కెరఓములకు సముదుడై వండితులచే స్తుతింపబడు 

చుండెను. “దీప్త మదిచిన్ బవడంపు గెంపు బవలున్ బంజుట్ వెలుంగొాంది 

అని తిమ్మభూపాలుడు [వాయగా శ్రీ నరసింహళశాన్ర్రిగారు పగడాల పావుకోళ్ళు 

కూడ నాతని కుండెశని (వాసియిన్నారు. ఆ అర్థము వచ్చు పదములీ పద్య 

మున కనరావు. కృష్ణకవి తం|డిని గూర్చి కాని కులగ్యోత నివాసాదులను 
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గూర్చి గాని తిమ్మ భూపాలుడేమియు చెప్పియుండలేదు. తిమ్మభూపాలుని కాల 
మున ఆలంవూరు, బోర వెల్రి సంస్థానములు కవులకు కాణాచులుగా నుండినట్టు 

కాణాద పెద్దన, బోర్వెల్సీ నరసింహకవి కృష్ణప్ప మొదలై న వారి రచనలవల 

నను ఇతర కవులు వారని పేరొొ_ నుట వలనను తెలియుచున్న ది. 2కి పానుగంటి 

పురము నేలిన బోయినపల్లి కుమార వెంకట రాయలు, తాను రచించిన (ద్రౌపదీ 
కల్యాణమున, తన గురువైన బోరవెల్లి నరసింహ కవి వంశమును వర్ష్హించుటయే 

కాక అతడు సొపర్దకాక్యోనమును రచించి ఆలంసర నరసింహస్వామికి అంకి 

తము చేసినట్లు కూడ తెల్పి యున్నాడు. ఈ నరసింహకవి తరిగొప్పుల మల్లన 

వంశము వాడని కొందణూహించిరి. మల్పన్న కుమారుని పేరు తెలియరాదు కాని 

అతని మనుమని యొక్కయు మనుమని కుమారుని యొక్కయు, ఆతని కుమా 

రుని యొక్కయు నామములు తెలియుచున్నవి. 

అమ (| 
తరిగాస్వుల మల్లన్న 

ఖ్ 

| 
Br 

పప్పు కృ 
| 

నరసింహకవి 

వీరిలో దత్తప్ప శబ్దళాస్త్రము నందు గొప్ప పండితుడు. కృష్ణప్ప 
యయాతి చరితను రచించెను. అది కాని అతని కుమారుడైన నరసింహ కవి 

రచించిన సౌవర్ణకాఖ్యానము కాని లభింపక పోవుటచే వారిని గూర్చి విశేషములు 

తెలిసికొనుట కవకాళము కలుగకున్నది. నరసింహ కవి తం(డియైన కృష్ణప్పయే 

తిమ్మ భూపాబునికి సాహాయ్య మొనరించిన కృష్ణ సత్క వియని కొంద ఆశీ 

తలంపు. _దౌపదీ కల్యాణమున కుమార వెంకట రాయలు, తిమ్మ భూపాలుడు 

మహాకవి యనియు, నిస్సమ సారస్వత సనిర్మలామరర్చుది జాగ త్తరంగాబ్టి 

యనియు, పేర్కొన్న పేర కవిని గూర్చి ఏమీయును చెప్పి యుండలేదు. అంతి 

మహాకపిని గూర్చి అత డేమియు చెప్పి ముండక పోవుటచే అతడు తరిగొప్పుల 

వంశీయుడగునో కాదో నిర్ణయించుటకు వీలులేకున్నది. (దౌవదీ కల్యాణము 

ననునరించి కృష్ణప్ప తండి ద_్తప్ప కృష్ణ హప్పయే కృష్ణ సత్క_ వియైనచో నతడే 

పేరమహాకవియై యుండవలెను. “కృష్ట సత్కవి అలంపూరు రాజుల పాల 
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నమునందే యుండిన బోశ వెల్లి [గామవాసిగానో, ప్రాగటూరు నగరవాసిగనో, 

లేక ఆలంపూరు పరగిణాకు చెందిన మణియుక [గామమునకు చెందిన వాడుగనో 

ఉండి బిజ్జుల వారి మన్ననకు పాతుడై యుండునని ఊహింపవచ్చును. మణీ యు 

తిమ్మ భూపాలుడు కృష్ణప్ప అని పేర్కానక కష సత్కవి అని పేర్కొని 

యుండుటచే వారిరువురును భిన్నులై. యుందురని అనుమానము కల్గుచున్నది. 

ఛః కృష్ణ నసత్క-వి తిమ్మభూవాలునికి కావ్యరచనలో నధికముగా తోడ్పడి 

యుండును. తిమ్మభూపాలు డాళని సాహయ్యమును కృతజ్ఞతతో స్మరించి 

యున్నాడు. ఇది ఆ రాజకవి విశాల హృదయమునకు తార్కాణము, అతడు 

పేర్కొని యుండనిచో కృష్ణకవి మాటయే స్మరించుఏ కవకాశముండెడిగ్ కాదు. 

ఆనర్హ రాఘవ రచననుబట్టి చూచినచో నీ కృష్ణకవి సామాన్య కవి కాక తర్క 

వ్యాకరణాలంకార శాస్త్రములను వేదశాస్త్ర రహస్యములను ఎలీంగిన మహాక్రవిగా 

కనవచ్చును. బహుశః ఇతడు తిమ్మభూపాలుని ఆస్థానమున కవియె యుండ 

వచ్చును. షండితె క వేద్యమైన మురారి నాటకమును తెనిగింప బూనుట సామా 

న్యులకు సాహసకార్య మగును. కృష్ణకవి సాహాయ్యము లభించుటచే తన కది 

కరతలామలకమని తీమ్మభూపాలుడు భావించుట ఆ మహాకవి అశేష. విశేష 

వైదుషీ (ప్రతిభను జెప్పక చెప్పుచున్నది, ఈ కృష్ణ సత్కవి మురారి నాటకము 

సందలి (పతి వాక్యమును (పతి శ్లోకమును తిమ్మ భూపాల నికి వివరించి చెప్పి 

యాతనిచే రచన చేయించి తాను దానికి మెలుగుపెట్టి యుండును. లేదా కావ్య 

మంతయు తానే రచించి తిమ్మ భూపాలుని పేరుపెట్టి యుండును. తిమ్మ భూవా 
లుడే ఈ కావ్యమును స్వయముగా రచంచినచో నతడు శ్రీనాధ పెద్దనాదుల 
కోవకు చెందిన మహాకవి యని చెప్పుటకు సందియము లేదు. 

కృతిపతి యభఖిలాష : 

అనర్హ రాఘవ కృతిపతి [పాగటూరు నందు వెలసిన రామేశ్వరుడు, 

కృతికర్త యగు తిమ్మ భూపాలు డొక పురాతన పుణ్యళ్లోక చరితము సవవద్య 

పద్య హృద్యాత్మకముగా రచింప దలంచుచుండ 1-12) నొక పుణ్య రాత 

మున ప్రాగటూరు పురీశుడైన రామెశు డాతనికి కలలో కనవచ్చి “అనఘ భవ 
త్క్బృూతాం(ధ కృతి నాదృతి మా కిపుడంకితంబుగా నొనరించి ధన్యతం బొరయు 

ముర్వర” (1-15) అని పలికి యంతర్శితుడయ్యెను. తిమ్మభూపాలు డుదయ 

మున మేల్కాంచి, పేరోలగమున హితబాంధవ మంతి పురోహతాదులను 
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వీక్షించి, రామేశ్వర స్వామి యుత్సవమునకు సమస్త దేశ విద్వత్మవులర 

దెంచుట కానంద మొంది, “నానారసోద్యత్స్పిబంధానీకంబు వివాద కంథరళచే 
నావిష్కరింప” స, -19) విని విసిగిన సభ్య[శ్ఞిణి కిష్టరస భవ్యమైన కావ్యముచే 
[పీతి ఘటింపవలెనని తలచెను, పేకకవి పొ(తుడును, అఖిల విద్యా నిష్ణాతుడు 

నైన _—_— “నవాయ కవిత్ణమునన్ సమాజ సంతత భజనాదరుండ 

నగు నాకు నశేష విశేష వైదుషీ పతిభ కరస్థలామలక భాస్వరమై తనరారుట 
(బమే” (1-82) యని భావించి సర్వ పురుషార్థ పదము వీరాద్భుత రసమయ 

మునైన వస్తువుతో కూడిన సందర్భము కోరుచు రామాయణమును తలపో సెను, 
తరువాత నతడు వాల్మీకి కృత రామాయణము న నగ్గి:చి, బాల వాల్మీకి బిరుద 

శ్రోభితుడై న మురారి యనర్హ రాఘవ నాటకము నాంధ _పబంధముగా నొనర్చి 
సభప సంతోష మొనగూర్చ దలంచెను. పిమ్మట వాల్మీకి మురారుల |పళశం 

నించి రామేశకరుడు తనకు కలలో కేన్పడి యానతిచ్చిన తెజంగు సభాసదులక 

విన్నవించెను, ఆంత వారాళ్ళర్య మొండి యతని యద్భృష్ట ము నగ్గించి తద కింకా 

వతారము వర్తింప దొడంగిరి. అనంతరము వారా రాజును జూచి “యిట్టి వంక 

మున బుట్టి పుత్ర పొత విభవముతో నొప్పారు మీకు కావ్యములు రచించి దేవ 

తల కంకిత మిచ్చుటలో నాళ్చర్యమేమున్నోదని పశంసించి[1-188) అత గొన 
ర్చిన రస భావ భవ్యమగు కావ్యమును రామేశ్వర దేవున కంకితము చేయుట 
యు క్రమని యుపదేశించిరి. అతడా దేవుని పస్తుతించి కావ్య రచనమున కుప 

1కమించెను. 

కృ త్యారంభము ® 

అనర్హ రాఘవ (పబంధము |ప్రాగటూరి రామేశ్వరుని స్తుతితో నారంభ 
మగుచున్నది. ఈ ఈశ్వరుని స్తుతి తరువాత భవాని, విష్ణువు, ఇందిర, చళుర్ము 

ఖుడుు వాణీ స్తుతింపబడిరి* ఆటుపె గజాననునకు వందనము కావింపబడినది, 

ఈ స్తుతులలోని మూడు నాల్గు పద్యములు మూల నాటకములోని నాందీ శ్లోకము 

లకు ఆనువాదములు, 

“నిష్పృ్రత్యూహ ముపాస్మహే భగవతః కౌమోదకీ లక్ష్మీ ణ॥ 

క పీతి చకోర పారణ పటు జ్యోతిష్మతీ లోచనే 

యాభ్యామర్గ విబోధ ముగ్గ మధుర శశ్ర్రీరర్థ న్నిదాయితో 
నాభీ పల్వల పుండరీక ముకులః కమ్చో సృపత్సీకృతః lal 
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అనున దందలి నాందీ క్లోకము, సూర్య చందాత్మకముల్రై న యే విష్ణు నే! ముల 
వలన పల్వలము వంటి అతని నాఖియందలి పద్మము యొక్క. మొగ్గ సగము 

వికసించుటచే ఆతి మనోహరమైన కోభ కలదియు సగము ముదితమైనదియు. 

నయి శంఖ సొదృశ్యమును పొందింపబడినదో భగవంతుడును కౌమోదకి యను 

గద చిహ్నముగా గలవాడును అగు విష్ణుని కోకములకు ,పీతిని, చకోర పము 
లకు భోజనమును కలిగించుట యందు “సమర్థమైన కాంతులు (నూర్యచందులు) 

గల ఆ లోచనములను పిఘ్నాూభావము కొఆ హు అని దీని ఆర్భము. 

దీనిని తిమ్మ భూపాలుడు 

ఉ, శ్రీకరమైన నాభి సరసీరుహ మర్ధ విటోధ నార్థము 

[దా కరణైక చాతురి దర |ప్రతిమానము జేసి నిచ్చలున్ 

గోక విలోకనోత్సవ చకోరక పారణముల్ ఘటించులో 

కైక శరణ్యు కన్నుగవ యీవుత మాకు నిరంతరాయమున్ 1-8 

అని అనువదించెను. మూలము నందలి కౌమోదకీ లత్మణః జ్యోతిష్మతీ అను 

పదములను ఆతడు విడిచి వై చెను. కౌమోదకీ లత్మణః అను భగవద్విశేషణము 
ధృతాస్త్రత్యముచే నతని విఘ్నోప శమన సామర్థ్యమును సూచించుచున్నది. 
కౌమోదకీ లత్ముణః అను దానిని వేలు విధముగా గహించినచో నిందు లత్ష్మణ9 

అను శబ్బమేర్చ్పడి నాటక పాత్రలలో [పముఖుడై న లక్మణుని సూచించుచున్నది, 

కవి దీనిని విడిచి వేయటచే పై కావ్యార్థ సూచనము తెలుగు వద్యమున కాన 
వచ్చుట లెదు. మూలమున విష్ణులోచ నములు కోక [పీతి చకోర పారణ పటువు 

లన జో్యోతిస్సులు కలవిగా చెప్పబడినవి. ఈ జో్యోతిస్సులు సూర్యచం దులు, 

పీరికే క్రమముగా కోక పీతి చకోర పారణములు ఘటించు సామర్థ్యము కలదు. 

వట్టి కన్నులకట్టి శక్రి యుండదు. జ్యోతీష్మతీ యను పదము విడువబడుటచే 
సీ భావమునకు కొంత కొజత ఏర్పడుచున్నది. మూలమున నాఖీపల్వల పుండరీక 

ముకుళ అని యుండ, ఆం(ధకవి దీనిని నాభి సరసీరుహమని అనువదించెను, 

కంబు సాదృశ్యము సరిపడుటకు సరసీజ మనుట కంచి పుండరీక ముకుళ 

మనుటయే యు క్రము. సరసీజము వికసించిన పద్యమగుటచే నందు సగము 
వికసించుట, సగము ముడుచుకొనుట అనుస్థితి యుండదు... ... 

పిమ్మట వాల్మీకి, వ్యాస, కాళిదాస, మయూరాది పురాతన కవుల స్తుతి 

కావింపబడినది. వారితోపాటు నన్నయ, ఎజ్జిన, తిక్కనలకు సన్నుతి యొనర్ప 
బడినది. ఆటు పె 
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చ. ోవకట జడాశయ స్థితిని భంగము నొందుచు శబ్ద సౌష్టవం 

బొకయెడ లేక ధీవరుల కళ్కుచు నిల్వ కలం (కియం దలి 

ర్పక బహు లక్షణార్త తను ర౭జిల కాకృతి నల్పనైన య 

క్కు. కవి సమాజముల్ సవతు గొల్పునె సత్కవి కోటితో ధరన్” 
[1-11] 

అని కుకవి నింద యొనక్చబడినది. ఇందలి శ్లేష ఎన్నదగినది. కవి శబ్దమునకు 
నీటి కాకి యను అర్థమున్నది. “లడయోర ఖేవః' అను నూతము ననుసరించి 
“జడాళ యి శబ్దము జలాశయమగుచు. కుకపులు ధీవరులకు భయపడుచు 

సత్క-_వి కోటికి సవతు కానట్లు, నీటి కాకులు జలము నందు నివసించుచు 
అందలి అలలచే దెబ్బలు తినుచు, జాలరులకు భయపడుచు నల్దని ఆకృతితో 

పరుషమైన కూతలతో, హంసలు మున్నగు సత్కవి కోటికి సవతు గొల్పవని 

కవి చమత్కరి౦చెనుం 

కవి తాను కావ్యము రచించిన పరిస్థితులు వివరించెను, కావ్యా వతారిక 
యందు నాఓక (ప్రస్తావనలో గల, వాల్మీకి వచోవిలాసము, రామాయణ కథా 

ఉపళశంస మున్నగు అంశము లన్నియు కలవు అనంతరము తిమ్మ భూపాలుని 

సభాసదులు వర్ణించిన ఆతని వంళభావతార |కమము నుమారు తొంబది ఎనిమిది 

(98) పద్యములలో విపులముగా నున్నది. పిమ్మట కృతిని రామేశ్వరున కంకి 
తము చేయుమని సభాసదులు తెల్ప్పుటయు, కవి యా దేవుని స్తుతించుటయు కన 

వచ్చును. షష్ట్య్రంతముల తరువాత కథారంభము చేయబడినది. 

{వపబంధ కవితా రీత్రి ; 

తిమ్మ భూపాలుడు తన కావ్యావనతారికలో 

గీ. “బాల వాల్మీకి బిరుద శుంభన్మురారి 

నాటక మనర్హ రాఘవ నామకంబు 

దాని నాం|ధ (పబంధముగా నొనర్చి 

యుదిత సామ[గి సమ్మదమూన్తు సభకు 1.28 

అని తాను మురారి కృతమైన అనర్భ రాఘవ నాటకమును [పబంధముగా నొనర్చ 

బూనిన ట్లు తెలివి యున్నాడు. కావ్య కథ నారంభించుచు గద్య ములో, నా 

యొనర్పం బూనిన యనర్హ రాఘవం బను మహ్మ్నాపబంధ నాటకంబునకు గథా 
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[కమం జేట్టిద నిన్ అనుచు ఏ తత్క్భతిని మహావపబంధ నాటకమని పేరని 

యున్నాడు. ఇతడు మూల నాటక కథను భావములను నన్నిపాతముగా ననుస 
రించి యుండుటచే అట్టు చెప్పి యుండును. అళ్వాసాంత గద్యలలో మ్మాతము 

అనర్హ రాఘవంబను మహా పబంధ” మనియే (వాయబడినడి. 

మురారి నాటకమున బహు వర్ణనము లుండుట వలన ఆది ఒక (ప్రబం 

ధము వలెనే గోచరించును. మూల నాటకమున కన్పప్రైడు నీ (శ్రవ్య కావ్యలక్షణ: 
బాహుళ్యము తీమ్మ భూపాలు డానాటకమును (పజంధముగా మలచుటకు దోహ 

దము కావించి యుండునని తలంపవచ్చుగు. కొన్నిచోట్ల వర్ణనములకు పెంపు 

చేకూర్చి. తిమ్మ భూపాలుడు తన రచనకు (ప్రబంధ నామము సార్థకము కావించెను- 

సాధారణముగ నితర (పబంధముల వలెనే ఈ కావ్యమును వురవర్ణన 

ముతో నారంభ మగుచున్నది. ఇందు ఆయోవ్యా నగరము నందలి వప పరిఖా 
కేశనములు, చతుర్వర్థ ముల వారు, చతురంగ జలములు వేశ్యాపుష్పలావికలుు 

ఉపవనములు మున్నగునవి విపులముగ వర్ణింపబడినవి. క్కి సమయము 

దొరికినపు డెల్ల పకృతిని వర్షించి యుండెను. ఇందు ప్రత్యూష, సూక్యోదయ, 

మధ్యాహ్న, సంధ్యా. ఆంధకార, చందోదయాటి వర్ణనములు [పౌఢములుగను 

భావనిర్భుర ములుగను సాగినవి, 

(పభాతమును కవి 

మ. బలఖిద్ది_క్షటికిన్ విభూషణములై (వత్యగ దీవారుణో 

పల నీరాజితముల్ దినేంద కరముల్ పంకేజరాగ ద్యుతిం 
జెలగె స్నీడ నెపంబు సెంసపున విసర్జించెన్ జగత్పన్నగం 

బలఘు ధ్య్వాంత కరాళ కంచుక భరం బఇాళ నాచ్భృంబుగన్ (231) 

ఆని వర్ణించి యుండెను. 

ఇక విశ్వామితుని సిద్ధాశమమును అందలి సాత్త్విక సంపత్తియు 

మనోహరముగ వర్ణింపబడినవి. ఇందు గల ఇతర వర్ణనములలో తపోవన వర్ద 

నము, తపోవర్ణనము పంచమాళ్వాసమున గల నదీ పర్వత, మహానగరాదులు 

మున్నగు వాని వర్ణనములు పేర్కొన దగినవి. 

చః (పబంధమున లాక్షణికులు పేర్కొన్న అష్టైదళ వర్ణనము లన్నియు 

సమగముగ లేకున్నను, దినిని వర్ణనా భూయిష్టమైన కావ్యమన చెప్పుటకూ 



శీప్ర$ 

శంకింప నవసరము లేదు, ఇందు |ప్రబంధానుకాలములగు నాయికా వర్ణనాడి 
కము కాని నాయికా నాయకుల (పణయాదికము కాని వివరింపబడి యుండ 
లేదు. మైథిలి గుణించి (శ్రీరాముడు విని ఆమె యెడ నభిలాష కలవాడై నట్లు 
మా[తము కథ కల్పింపబడినది. ఆ యభిలాష రసోదంచితముగ నిట్లు వెల్లడింప 
బడినది. 

సీ. సమకూరు టెన్నడో జానకీజిత కుంభ 
కుచకుంభ పరిరంభ గుంభనంబు 

చేకూడు బెన్నడో సీతావధూ సుధా 

మధురాధరా సాద మంగళంబు ! 

సిద్ధించు టెన్నడో కితినందినీ కటీ 
తటపటీ కర్షణోదార కేశి 

యొకకూడు చెన్నడో యుర్వీసుతాకృతా 

మిజరతాంత నితాంశ చతురిమంబు ప (2-819) 

పె పద్యమున శ్లబ్దాలంకార సౌభాగ్యము కూడ రమణియముగ నున్నది. 

అర్లీ ద్వితీయాశ్వాసము నందలి ఆహల్యాశాప విమోచన వృత్తాంతము 

నందు కూడ ఇందుడు అహల్యను మోసగించి చనిన పిమ్మట ఆహల్య యం 

దుదయించిన సా త్రిక భావోదయ వర్ణనము |ప్రబంధోచితముగ నున్నది. 

నాయిక యొ వనావిర్భానము వ్యంగ్య సుందరముగ వర్ణింపబడినది, 

నాయకుని రూపవిలాసములను కవి 

సీ. మొలక నవ్వుల చాయ వెలయు వెన్నెల గాయ 

దులకించు మోము చందురుల చేత 

(శ్రీకారముల జాడ జెలగు వీనుల తోడ 

గలసి నర్హిలు కన్ను గవల చేత 

.... మోహంబు పొడమ కున్నె (2-కిలిక్) 
ఆని వర్ణించి యున్నాడు. 

పై వర్ష నములలో రాముడు సీతా సంయోగ మెన్నడు కల్గునోయని 

చింతించుట, అహలకు పొడమిన శృంగార భావమలు, శ్రీరాముని ఆకార 

_ ఆంధ కవి (పబంధోచితముగా కల్పించి |వాసినట్టివే, 
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తీమ్మభూపాలుని అనువాద పద్దతి : 

మురారి అనర్హరాఘవము నందలి భాష మిక్కిల జటిలము. అట్లే అతని 
భావములుకూడ క్రిష్టములును, [పౌఢములునై అలరారుచుండును. అందుచే 

దానిని సమర్థతతో ననువడించుట సామాన్యులకు సాధ్యమైన పని కాదు. 
తిమ్మ భూపాలుడు మురారి నాటకము నంతను మణ్దముగా చదివి ఆందలి భావము 

లను జీర్ణము చేసికొని ధారాళమును నిర్దష్టమును ఆయిన శైలిలో దాని ననువ 
దించుటకు యత్నించి కృతార్ధడయ్యెను. ఇతని అనువాదమును శ్రీనాధుని నైష 

ధానువాదముతో పోల్చవచ్చును. ఇతడు నాటకము నందలి పద్యములను, గద్య 
భాగములలో పెక్కి.౦టిని పద్యరూపముననే అనువదించెను. అభినయ సూచన 
లను కూడ పద్యములందే ఆనువదించెను. కొన్నిచోట్ల ఇరువురు పాతల 

సంభాషణము నంతను ఒకే పద్యము నందిమిడ్చెను. రెండు మూడుచోట్ల 
మా(త్రము మూలమున లేని రమణీయ వర్ణనములను చేర్చి యుండెను. ఆనువా 

దమున నీతడెంత (శోద్ధ వహీంచి"ను తెలుగు నందును సంస్కృతము నందును 

గల కొన్ని వృ త్తముల విస్తృతి యందలి భేదముచేతను తెనుగున సంస్కృత 

మొన లేని యక్మిప్రాస లుండుట చేతను, కొన్నిచోట్ల నాతడు మూల భావమును 
పెంచుటయు, మూలము నందలి కొన్ని పదములను అనువదింపక విడుచుటయు 

సంభవించినది. ఆతడు మూలము నందలి భావమును సరిగ వ్యక్తము గావింప 

లేని పట్లును, మూల భిన్నముగా అమవఏంచిన పట్టును లే పోలేదు, అందులకు 
మూల [గంథము నందలి పాఠాంతరములు కూడ కొంతవజకు కారణముల 

యుండును. మొత్తము మీద నితని అనువాదము మూలమున కెందును తీసిపోక 

హృద్యమును నిరవద్యమునై అలరారుచున్నది. 

ఈతడు కావ్య విధానము ననుఫరించి 

నాటకమునకు గావించిన మార్చులిట్టివి : 

ఈతడు మూల నాటకము నందలి కథ నెచటను మార్చి యుండలేదు. 

రాని ఆశ్యాస విభజనము మాతము' మూలము నందలి ఆంకముల (క్రమము 

ననుసరించి చేయలేదు. ఈతడు మూలమునం దేడంకములుండగా, ద్వితీయాళ్వా 

సమునందే నాటకము నందలి ద్వితీయ తృతీయాంకముల కధను, పంచమ 

షష్టాంకముల కథను చతుర్థాశ్వాసము నందును ఇమిడ్చి, చ తుర్ధాంక కథను 

తృతీయాళ్వాసమునను, స _ప్పమాంక కథను పంచమాశ్యాసమునను పొందుపటిచి, 
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[వబంధమును ఐదాశ్యాసములు" విభజించెను. ఇతడు నాటకము నందలి 
పాత్రలను, ఒక ద్వితీయాంకము నందలి శునశ్మేఫ, పసమేఢు)ల నామములను 

కళాధర, సదాచారులుగా మార్చుటతప్ప, ఇంకెచటను మార్చి యుండలేదు. 

నాటకము నందలి _పస్తావనలోని విషయము నటీ నూ్యూతధార సంభాషణ 
రూపమున కాక కవిసోంక్తమగు కృత్యవతరణికగా రూపొందింప బడినది, 

అటే నాటకమున, అహల్యా కాప విమోచనము, సేతు బంధనము, వాలి పధ, 

రామరావణ యుద్ధము మున్నగు నంశముఎ భిన్న వ్యక్తుల సంభాషణముల 

ద్వారమునన్ను అర్టోపక్షేపాదుల రూపమునను చెప్పబడి యుండ ఆధ కవి 

వానిని ఆభ్యాన శై లిలోనే వివరించెను, 

ఆ నాటకమున పాత్ర (ప్రవేశాదులు రంగమున |పత్యక్షముగ కన 

వచ్చును. నాటక రచయిత ఆ పొత్ర [పవేశమున అప్పటి వారిస్థితిని సూచ్య 

మాత మొనరించును. అట్టి వానిని తిమ్మ భూపాలుడు [పబంధోచితముగ వివ 

రించును. ఒకానాకచో ఆ ప్నాత [(పఫవేశమున కనువగు సందర్భమును కల్పించును. 

నాటక (ప్రస్తావనాంతమున దశరథ వామదేవుల (ప్రవేశము (తతః (ప్రవిశతి 
యథోపదిహ్టోదళరథో వామదేవశ్చ, అని సూచింప బడినది. తిమ్మ భూపాలుడు 

తన కావ్యమున వామదేవుని వవేశముశకు ముందు దశరధుని కొలువును వర్ణించి 

ఆతడు కొలువుండగా 

“దివ్యకూలం కషా తీర్ధ సేకంబున 

బావనంబగు జటా పటలి వాడు” (1167) 

ఇత్యాదిగా సీస పద్యమున వామదెవుని (పవేశమును వర్ణించెను. వామదేవు 
డనగా శివుడను అర్థము కూడ నున్నది. ఈ పద్యము నందలి నాల్లు సీస పాద 

ములును వామదేవునికి శివునకు కూడ అన్వయించు చున్నవి. 

ఆ. ద్వితీయాంకము “ఆయే |పభాత పాయెన రజనీ” ఆను శిష్యుని వాక్య 
ముతో నారంభమగుచున్నది. తిమ్మ భూపాలుడు (పథమ ద్వితీయాంకములకు 

సంబంధము కల్పించుటకై' ద్వితీయాళ్యాసము నందలి 2, 8, 4 సంఖ్యలు గల 

పద్య భాగములను కల్పించి నాసెను, విశ్వామ్మితుడు తమ ఆశ్రమము చేరె 
ననియు, నతని ఆజ్ఞనే శిమ్యడొకడు [ప్రాతఃకాలమున కుసుమ నమిదాహరణ 
మునకై నికటాటవికి జనెననియు, నతడు సమిత్కు_ళ నికరము గ్లైకొని ప్రభాత 
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[(పాయమగు విభావరినీ పరికించి దానిని వర్ణింప దొడగేననియు నిందలి 
సారాంశము. ఇందు “(పభాత | పాయమగు విధావరిం బరికించి [2-4 ) 

అను మాటలు మ్మాతమే మూలానుసారులు. ఇదే ఆంకమున శౌష్కలుని పాత 
(పవేశమును వర్ణించు సందర్భముకూడసిట్టి దే, | 8_£8] పూర్వార్ధము, వచనము) 

తృతీయాంకారంభమున క్రీంచుక (ప్రవేశము (జరావై క్షవ్యవిసంస్థులాని కతి 

చిత్సదాని గత్యా ఆక్మానం ప్రతి సభేడోపాలంభనం) ఆని సూచింప బడినది. 
దీనిని తీమ్మ భూపాలుడు (పబంధోచితముగ నొక సీసమున విపులముగ 
వర్ణించెను. (2.825) 

ఇ. తృతీయాంకమున విష్క.ంభానంతరము “తతః (పవశితి జనకో విళ్వా 
మిత శతానందౌ రామలక్ష్మణౌచ“” అను సూచన కలదు. దీనిని తిమ్మ భూపా 

లుడు విశ్వామిత్రుడు రామలత్ముణులు తన వెంటరా జనకాదీశుని హజారమునకు 

ఆరుదెంచెననియు (-265), నతనిని జూచి తమతమ వాహనములు దిగి భయ 

భి సహితులగుచు దొరలు దండము లిడిరనియు (8-268) జనకుడు కర్ణా 

కర్ణికచే వారి యాగమనము విని యెదురేగి కొశికుని గాంచెననియు (8-267) 

నమస్కరించిన జనకుని విశ్యామి|తు డాశీర్వచన పూర్వకముగా గాఢాలింగన 

మాచరించి శతానందోపదిష్ట మార్గమున సభాసదనమున కరుదెంచి స్వర్ణ పీఠి 

గూర్చిండి యర్థ ్ రపాద్యాదులచే నభ్యగ్చితుడై యా రాజు కుశలం బడిగిననియు 

(2.268) చెంచ్రి వర్ణించెను. 

ఈ, స్త్రమాంకమున అగ్ని (సవేశము గావించి పీత పాత్మినత్యము 

నిరూపించుకొనిన తరువాత రాఘవుడు సతీసమేతముగ లక్షణ న్నుగీవ విఖీష 
ణాదులతో కూడి ఆయోధ్యకు పయన మగును, నాటకమునందా సందర్భమున 

(తతః |పవిశతి విమానయానేన విజయాభిరామో రామః సీతాలక్ష్మణా ను(గీవ 
విఖీషణా) ఆని సూచించ బడినది. దీనిని తిమ్మ భూపాలుడిట్లు వివరించెను. 

చ. [కమమున రాఘవుండు కపిరాజు విఫీషణు లంటి కొల్వగా 

బమదము తోడ దమ్ముడును భార్యయు బార్మ్య యుగంబు నిండగా 

నమర విరోధి మందిర సమాహృత పుష్పక రాజ మెక్కియ 

ర్యమకుల వృ త్తమేధ్యయగు నట్టి యయోధ్యకు బోదలంసగన్ (5.6) 



శక్రో 

2. శిమ్మ భూపాలుడు, నాటికమున పాత (పవేశ నెర్గమనాదులకును 
శదనంతర సన్ని వేశ ములకును స-బంధము కళ్చించుటకై కొంత కల-+నము 

చేయుచుండును. స్ట 

అ, హర్ప్చణఖ రాముడు మిథిలకు వచ్చెనని చెప్పి నప్పుడ మాల్య 
వంతుడు రాముని పర్మాకమాశిశయమును |పశంసించి *తదేపా రొజకులమేవ 

గచ్చావఃళొ అని పలికెను. తరువాత వారిరువురును నిష్కమించిరి. ఈ సంద 

రమున తిమ్మభూపాలుడు ఒక వచనమున (8.88) కథా సంబంధమును కలు 

పుటక్షై భార్పణఖా మాళ్యవంతులు రావణుని ఆస్థానమున కరిగిదని తెలివి 
అక్కడ మిథిలానగరమున దశరథుడు వివాహము చూడ నరుదెంచిన యిం దాది 
దేవతలను, రాజులను యథోవితముగా సంభావించి విళ్వామి[త గొతమాది 

మునులును, జనకాది బంధువులును పరివేష్షింప నున్న సమయమున భార్గవ 

రాముడఠుదెంచెనని తెల్పెను. నాటకమున భార్గవ రాముని రాక నేపథ్యమున 

తెలుప బడినది. (పుటి £12) 

ఆ. కౌష్కలుడు నేపథ్యాభిముఖుడై రామునుద్రేశించి సీతను పెండ్లాడ 

వలదని పలికి సవిమర్శముగా నాశ్మగతమున “అహో గంభీర మిద ముప స్థీతం 
పస్స, తస్మం (త్రిణం మాల్యవంత మేవ పురస్కృత్య లం కేళ్వరస్య నివేదయామి” 
అని నిష్క-_మిందినట్లు నాటక మునందుశ్న ది. ఆంగధ్రకవి ఇచట ోరామా! యీ 

విశ్వామిత్రుని మాటలు చెవి బెట్టినచో నీకు నకనకలు తప్పవు (2.409) 
యుద్ధమున నితరులు చంప కుందురని కదా. “(బాహ్మణో నహంత వ్య” యన 
విని యితడు రాజయ్యును (వాహ్మ ఇత్వమును తాం డెనుః (2.140) అని పలికి, 

శః కార్యమును రావణున కెణీంగింప వలయునని తలంచి లంకా నగరమున 

కరిగి మాల్యవంతునితో గూడ రావణుని దర్శించి తన పోయి వచ్చిన తెజగు 
విన్నవించెను. రావణుడు శూర్పుణఖను పిలిచి మిథిలా వృతాంత మరయ 

పంచెను. మాల్యవంతుడు సూర్యా స్థమయమైన పిమ్మట విహార మందిరమున 

విశ్రమించెను. (2.411) కథా వైశద్యము కొజక్షై కవి ఈ భాగమును పెంచి 

[నౌసెను. 

8. తిమ్మకవి, నాటకమున పాతలు మాటాడుటకు మురిదు చేయబడు 
అభినయ సూచనల నొకొక్య పద్యమున వివరించి వర్థించును, 
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ఆ. దశరథుడు విశ్వామ్మికుని (ప్రశంసించిన పిమ్మట అంజలిం బర్ఫి 

దోసిలి యొగ్గి మజియేదో నుడివెను. “ఆంజలిం బద్ధ్వా" ఆను సూచనను తిమ్మ 

భూపాలుడు 

క, అని వదనేందుని గని ముడ్ 
గిన తమ్ములనంగ మోడ్పు గేల్ల వదనరన్ 

జన నాథ తిలకు డిట్టను 

[బణుత సుధా మధుర చాటు వాచా వౌఢ్న్ (21-211) 

చందుడు (ప్రకాశించు నపుడు పద్మములు ముడుచు కొనును. ముఖ చందూ? 

జూచి ముడుచుకొన్న పద్మ ములా యనునట్లు చేతుల జంట తనర దశరథుడు 

అమృతము వలె తియ్యని వాక్కు.లండలి నేర్పుతో నిట్టనెనని దీని యర్థము. 
ఇందలి ఉఊత్చేక్ష అంతయు కవి కల్పనమే. 

ఆ, దశరథుడు విశ్వామ్మి తుని ఆగమన కారణంబు తెలుపు మని అడుగ 

నతడు (విహస్య) నవ్వి దశరధున కేదో సమాధానము చెప్పినట్లు కలదు. ఈ 
విహస్యయను సూచనను తమ్మ భూపాలుడు, విశ్వామి తుడు “మోము నెత్తమ్మి 

నెలనవ్వు మొలక అనగ” (1.196) దశరధునకు (పతి వచనము పల్కెనని 

(వా సెను, ' 

ఇ, మాల్యవంతు డుదయముననే లేచి పట్టణమును తిలకించి శౌష్కలు 
డరుదెంచి రాముని వ్నార్త చెప్పినప్పటి నుండియు తన హృదయమున బెడద 
తోచెనని యను కొనెను. ఈ సందగ్భోమున “ముహూర్త మనుధ్యాయొ అను 
సూచన యున్నది, 

దీనిని తిమ్మ భూపాలుడు “ఆ పురాభోగమీక్షించి యలరి యంత” 

(8.11) అను పద్యమున పెంచి |వాసెను. 

ఈ. శ్యామ వటమున కందయఖును నమస్కరించిన పిమ్మట రాముడు 

సరయూ నదిని వారికి చూపించెను. ఆప్పుడు విమాన వేగ నాటిత కేన నహర్షమ్ 

అను నూచనమున్నది. త్రీమ్మన దానిని పెంచి (6.219) కంద పద్యముగ 

(వాసెను, 

4. విశ్వామితుడు రామలక్ష్మణుల కడ కరుదెంచి యూ యాళమ 

భూములు మీ కానందము కలించుచున్నవా? యిని అడుగ రామ లత్మణు లిరు 
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- వును "సే పీ శయం” = వినయముతో నాశ్రమ మతి రమణీయముగా నున్న 

దని తెల్చిరి. ఇచ్చట తిమ్మ భూపాలుడు 

క, ోకొశికుడీ గతి బల్కిన 
దాశరధి వినీతి మేను దాలెనొ యనగా 

బేళశలతర నిజవాచా 

కౌళల మెనయంగ ముని శిఖామణి కని యెన్. (2.185) 

ద, నేపథ్యో కుల వలన తాటకా గమనముగు విని విక్యామితుడు ఏల్లు 

చేపట్టుమని రామునితో చెప్పు సందర్భమున “సాకూతం” అను సూచన 

యున్నది, తిమ్మ భూపాలుడు దానిని “విని సాకూతముగా దన మనమున 

నాళ్చర్య మొంది “మనుజాడిని పచ్చినదా” యని మునిపతి యాయిన కులశేఖరుని 

జూచి యిట్టని పల్కెన్ ” (2.167) అని పెంచి వ్రాసెను. 

శీ తిమ్మ భూపాలుడు నాటకము నందలి నే పథ్యో క్తులను= ఆకాళ 

భాషితములను, ఆత్మగతములను గూడ ఆభ్యాసాత్మక ముగ వివరించును. 

అ. విళశ్వామి[తుడు రాముని తనతో పంపుమని అడిగినపుడు దశళధునకు 

మిక్కిలి క్లేశము కలిగెను. ఈ సందర్భమున మూలమున దశరథునికి (సవిషా 

దమాత్మగతమ్) అను సూచన కలదు, ఇందలి 'సవిషాదం' ఆను దానిని 

తెలుగు కవి 

క. ఆ నుడి యుణుమని పిడుగే 

పూని యలరుహాలహలము బుడుగ, పటుదొ 

వానల కీలల వకుగ్లే 

మానవవతి నెమ్మునంబు మలమల మాడ్చెన్. (1.224) 

అని వివరించెను. ఇందలి ఉటుమని పిడుగు హాలహలము బుడుగు, దొవానేల 

కీలల వడుగు అనునవి చక్కని పదబ౦ధములుః 

ఆ ద్వితీయాంకమున తాటకా గమనము సేపథ్యమున నూచింపబడినది* 

_“నిర్మజ్ఞచ్చక్షురంతః” (11-54) ఇత్యాది క్ఞాక మామే థ్రీకరాకార మును 

వ్యక్తము చేయుచున్నది. తిమ్మ భూపాలుడి ల్లోకమును సీస పద్యముగా అసువ 

చించుచు దానిని (పబంధోచితముగ పెంచి వ్రాసెను. (2-164) 



4ఉరథ్ 

ఇ. విశ్వామితుడు తాటకను జంపుటకు విల్లు [(గహింపుమన్ పలుక 

రాముడు శ్రీని చంపుటయా యని సందేవాంచుచున్న సమయమున సేపథ్యమున 
“అబహ్మణ$మ బహ్మణ్యంభోసత! విశ్వామిత్ర .. ఆను సూక్తులు వినబడెనుం 

ఆం్యధకవి దానినీ “చాల కళాధరుండు డితినంతతి చెయ్వుల జిక్కి” (2.16) 

అను పద్యమున వి స్పరేంచి |వాసెను. 

ఈ. శౌష్కుబుడు “రావణుని దశమ శరము సీత నిమ్మని యర్థించు 

చున్నది* నీ భాగ్యము చెప్ప శక్యమా? యని జనకునితో ననుచుండ శతా 
నందుడు “ఉబభ్ధాయ సేపథ్యానవలోకి తేన సహర్షాద్భుతం; పశ్యంతు భవంత ౭” 

అని రాముని _పశంసించెను. తిమ్మ భూపాలుడిందలి సూచనను 

అన శతానందు డమ్మాట జనక విభుని 

చెవుల బడనీక కోదండ భవన సవిభ 

వివిధ లోకాద్భుత [కియాన్వీతుడై న 

రాఘవుని జూపి యును ననురాగ మెసగ. (8-876) 

అనీ యన్యవిధముగా వర్ణించెను, 

ఉ. శతానందుడు దశరథుని తోడ్కొని వచ్చుట కరిగిన పిమ్మట 
విశ్వామ్మ తుడు హర్షము నఫీనయించుచు ఆత్మ గతమున దశరథ జనక వంశము 

లందు తన యాశిషము ఫలించెనన సంతోషించినట్లు “"విశ్వామ్మితః హర్షం 

నాటయన్నాత్మగతం” అని కలదు. తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని పెంచి 

“ఆంత తపోధన రజనీకాంతుడు” (2-898) ఆను కందమును |వాసెను.* 

ఊ. శెష్కల శలానందు లొండొరుల నధికేవించు కొనుచుండ నేపథ్య 

మున రామునిచే శివధనుస్సు భగ్నముకాగా తచ్చబ్దము ఎల్ల యెడల వ్యాపించెనని 

లక్ష్మణుడు వర్దించినల్లు మూలమున నున్నది. తిమ్మ భూపాలుడి నేవథ్యమును 

విడిచి ఆభ్యానాత్మకముగ మై ఘట్టమును వివరించెను. (2-౭81 
మనా 

ర, ఒక్కొ_క్కప్పుడు తెలుగు కవి ఆధినయాంశములను అటు తరువాతి 

సంభాషణమును కలిజి పద్యమును (వాయును. మచ్చున కొండు రెండు 

పద్యములు. 
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అ. రామ లక్ష్మణులు విశ్వామిత్రుని గూర్చి మాటాడుకొనుచు వచ్చు 

చుండగా వామదేవుడు (సహర్షం దృష్ట్వా) కథ మాగతోరామ భదః అని 

పలికి విశ్వామి తున కాతని నెతీగించెను. 

ఉత్సాహము - అనుచు జేరనేగుదేర నమ్మ హానుఖావునిన్ 
(బణుత సద్ద్గుణాభిరాము రాము గాంచి నెమ్మ దిన్ 

గనలు సాగ రాగతిలక కుశిక వంళ పద్మినీ 
వనజ హేళి కతని జూసి వాసుదేవుడిట్టనెన్. (1-251) 

ఆ. శివధనుస్సును విజిచినవారికే సీత పూర్ణపాాత మగునని శతానందుడు 

పలుక శొష్కలుడు (విహస్య శాంత౦) ఆహా! యుష్మాకమసప్యమూన్యక 

రాణీ” అని పలికెను. తిమ్మ భూపాలుడు దానిని జె 

గీ. అనిన శకౌష్కలు డమ్మాట కదిరి పడుచు 

మాటికి “నమశ్శివాయ నమశ్శివాయ” 

యనుచు వీనులు పెస మూసికొనుచు బలికె 

నీతి మెజయంగ గౌతమనూతితోడ (2.450) 

7. అ. తిమ్మళూపాలుడు కొన్నిచోట్ట పాత్ర పలికిన వచనమును దాని 
తరువాత గల క్లోకమును కలిపి ఒకే పద్యముగా ననువదించును. 

విశ్వామ్మిత: (సస్మితమ్) రాజర్షే! మమకారోపా రాజప్ముతేషు రాజ్ఞాముప 
లాలన కేశాయ, ఉపయోగస్తు జనాన్; యథై తత్. 

శో కష్టా వేధవ్యధా కష్టో నిత్యముద్వహన క్షమః 
గ్రవణానామలంకార 8 కపోలస్యతు కుండలమ్, (1-40) 

ఆను గద్య పద్యములను కలిపి తిమ్మ భూపాలుడు 

చ. దళితమదారి వీర! తలిదం[డులకున్ నృససూతి పోషణా 
కులతయు వై భనంబు (బజకున్ సమకూగ్చు నిజంబు లేదనా 

విలతయు సంభృతి శమము వీనులు వూన ననూన లీల జె 

క్కు.ల నలరించు గాదె మణికుండల మండల ధాళ ధళ్యముల్ 1.228) 

అను పద్యముగా ననువదించెను. 

63) 
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ఆ. రాముడు పరశు రాముని మహత్వమును గూర్చి తలంచుచు చెప్పిన 

“జటాంధ ల్తే మూర్భా” (1-27) అను శ్లోకమును తిమ్మ భూపాలుడు సెంచి 

“మకుట యోగ్యంబై న మౌళి భాగంబున నిడుడ కెంజడ గుంపు మడిచినాడు” 

(8 98) అను సీసముగా తెనిగించి ఆ శ్లోకమునకు ముందున్న వచనమునుగూడ 

గీత పద్యము చివర చేర్చెను, 

8. అ. తిమ్మ భూపాలుడొకచో వచనమునకు పద్యము (వాయును, ఇట్టే 

పట్లు పెక్కులున్నవి. వాని యందొకటి. 

సరశురాముడు శతానందుని మై కోపించి యాజ్య స్నేహ మీ శతానందుని 
కలత వెట్టు చున్నదని భావించి రాఘవుల కులమును చలము తీర నాశ మొనర్చి 

యతనికి మనః పీయము కావింతునని పలుక శతానందుడు సేపథ్యము నుండి 

“ఆ పాప! క్షతియాయాః పుత్క, క్ష్యతియభూణహత్యాపాతకిన్ నిసర్గ 

న్నిష్పాణం హొ పహరణమిక్షాకూనాం (బాహ్మణేష తై ర్యాదృశ స్తాదృశోవా 

సోఢవ్యోఒసి. కథమేవ మత్మికమిన్ ఆస్మాకమపి |బహ్మవర్చసాన్న బిభేషి” 
(పు, శకికి' అని పలికెను, 

తిమ్మ భూపాలుడీ వచనమును పెంచి మూడు పద్యములలో (8.184౫ 
195,187) వివరించెను, 

ఆ. శతానందుని మాటలు విని పరశురాముడు సరోషహాసముగా “ఆరే 

బహ్మబంధో! బాంధకినేయ! గౌతమ గో(త పాంసన” ఆని యకనిని సంబో 
ధించి నిందించుచు పలికెను. ఈ సంబోధనలనే పెంచి అనువాద కర్త ఒక 

పద్యమును [వాసెను. (8.187) 

9. తిమ్మ భూపాలు డొకప్పుడు నాటకము నందలి ఇరువురి పాతల 

సంభాషణముల నొక్క-రన్న ట్రై (వాయును, 

ఆఅ. వామదేవుడు దశరధునితో వశిష్ట భగవానుడు సర్వ సందేశ సంగ 

హకారియైన కోరికను స్మరింప చేయు చున్నాడని పల్కి దశరధుడు సాదరముగా 
“అవహితోఒస్మికి నూజ్ఞపయతి" అని పల్కెను.తిమ్మ భూపాలు డీ రెంటిని కలిపి 

వామ దేవుడు “సకల సందేశ సంగహ కందంబగు నిక్కందంబు నీ డెందం 

బునం బొందు పరపుమని ముని పురందరు డానతిచ్చె సావధానుండవై వినుమని 
ఇట్టని పఠించెను ఆని పల్కినట్టు ఆనువదించెను, 
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ఆ కలహంని [ప్రవృత్తి విశేషావా ప్తీచే ఖేదమనుభవించు హృదయమును 
పొంచాలికా కేశి వ్యాపారముచే వినోద పజచు సీతను చూచి కారణము నెజుంగు 
టకై వచ్చుచుంటినని పలుక కంచుకి “వత్సే! కీదృకీ సా [పవృ త్తి యా తవ 
భర్తృ దారికా మపి దుర్మనాయయతి * యని (ప్ని ంచెను, తిమ్మ భూపాలు డీ 
(పళ్నను తీసి వైచి “ఆ తరుణి సీత కింత వెత సేయు నవ్వార్త యెట్టి దసిన 
అని ఆ వార్తను కూడ కలహంసియే చెప్పినట్లు వాసెను. 

10. అమూలక కల్పనములు : 

తిమ్మ భూపాలుడు మూల కథ నంతను అనుసరించి యున్నను, అందు 

[(వబంధోచితములగు కొన్ని వర్ణనములను, కొన్ని ఆమూలక. భావములను (పచేశ 

'పెళ్టైను. ఇందలి కృత్యవతారికలో కృతికర్త వంశ వివరణాత్మక మగు భాగ 
మంతయు అమూలకమే, అటులే పురవర్ణనము కూడ మూలమున లేనట్టిదే* 

తిమ్మ భూపాలుడు సందర్భానుగుణముగ కల్పించిన భాగములు మతి 

కొన్ని కూడ కలవు, శున శేషుడు సమిధలు సేకరించి ఆశమమునకు పోవ 

నుంకించుచుండగా ఆతని కడకు, భయభాంతుడైన ఒక వటు వేతెంచెను, 
తిమ్మ భూపాలు డిచట ఆతడు భీతుడై ఏతెంచిన విధమును, ఆతడు చేసిన 

వెగడు చేష్టలను కలధరు డాతిని నోదార్చి హోమభూతి రక్షాతిలకముగా తీర్చిన 

తెజంగును ఆలు పద్యములలో విపులముగా వర్ణించెను, (2-12.17) 

ఆ. అహల్య వృత్తాంతము నందలి (2-27-84 వజకు గల) పద్యములు 

అమూలకములు. ఇం(దుడు గుజ్బము నెక్కి. వచ్చి అహల్యను జూచి కామాంధ 

కారము కప్పుకొన చీకటి తప్పు చేసి తన కోరిక తీర్చుకొని వెడలి పోవుటయు, 
గౌతముడా[ శమమునకు రాగా నతనికి కల్పవృక్ష సుమముల సుగంధము గుప్పున 

కొట్టుటయు, అహల్య తుచ్చ సుఖములకాస చేసి నింద పాలె తినని చింతించు 

చుండుటయు గౌతముడామె శరీరమందలి శృంగార చివ్నాములను జూచి 

కువితుడై రాయియై పడి యుండుమని శవించుటయు పె పద్యము లందలి 

సారాంశము. 

ఇ. కళాధరుడు వటునికి రామాగమనమునకు కొరణము నెటింగించుచు 

తెల్పిన వాలి సుగీప వృత్తాంతమున నిం్యద్రుడు వాలి |ప్రాజ్యలాజ్య 'సంపన్నతయు 

బాహు బలమును చూచి సంతోషించు చుండెనను పద్యమును (2.48) వాలి 
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రావణులు మితులై రావణుడు కిష్కింధకును, వాలి లంకకును రాకపోకలు 
సాగించు చుండిరని చెప్పిన పద్యమును (8.49) అమూ లకములు. 

ఈ. కలహంసి కొంచుకితో సీతావృతాంతమును తెలిపి “భవతు తన్న 

కిమపి యుష్యాభిః శ్రుతం” (దశ [గీవ పురోహితు నాగమము మీరు వినలేదా) 

యని యడిగెను. దానికి కంచుకి “యీ విషయమింకను రాజునకు తెలియ లేదు. 

తెలిసినను అతడేమి చేయు?” అని పలికెను. తిమ్మ భూపాలుడు “కలహంసి 

నవ్వియోయనఘ! యిప్పుడేను నేమియు జెప్పలేదవు నేమి వినుట లేదిది యింక 

సీ మనసులోన మజవదగు నన్న గంచుకి తెజవ తోడ” (2-- 256) “చెలువ 

నా గుణంబు తెలియ కాడెదవు నీవైన నేమి గోవ్యమైన మాట యెడల నొరు 
లెజుంగుటది యెట్లు నూతిలో గుండు వై చినట్టలుండ వలదె” (2.257) యని 

వారికి జరిగిన యొక సంభాషణము [వాసెను. ఇది మూలమున లేదు. “తన్న 

కిమపి యుష్మాభిః శుళమ్” అను మూలమందలి వాక్యమునే తిమ్మ భూపాలుడు 

కలహంసి నవ్వి ఇత్యాది పద్యమున భిన్నముగ నను వదించినట్లు తోచుచున్నది. 

ఉ. మూలమున కంచుకి సీత చేటి యగు కలకంసి నాలోకించి “అయే 

సీతా పాద మూలోపజ్షీవినీ కలహంసికా"” (పుట 129) యని అనుకొనెను, 

తిమ్మ భూపాలు డిచ్చట 

మ కలహంసీ కటి భాగ శోభిత రణక్కాంచీ మణీ కింక్ణీ 
కలనాదం బిదియంచునెంచగ, ధరా కన్యాపదాంభో జని 

శల సేవాచరణై. కదాస్యయగు నాచం[దాస్య యేతెంచిని 

ర్మల భక్తి (బణమిల్లి బుట్టను సుధామాధుర్య ధుర్యో క్షులన్ (2.281) 

ద. జాంబవంతుడు, వాలితో, ఆతనికి రావణునితో మెతి కూడదని 

చెప్పుచు, ఆతడు వాలికి తం[డియైన యిం|దునికి కూడ విరోధి యని పలి. 
“వనచరో త్తమ నీ యంత తనయుడుండ” (2.58) ఇత్యాదిగా బిప్పిన పద్య 

మమూలకము. ఇదే సందర్భమున జాంబివంతుడు, రావణాసురుడు సర్వ 

వైరియె దిక్సాలుర నెల్ల నవమానించిన విధమొక సీసపద్యమున వర్ణింపబడినది. 
(2.క5ర్) ఇది అమూలకము, అల్లే రావణుడు వాలి సాహాయ్యమునకై సముదపు 

ఉత్తర తీరమున కొంత రాక్షస సేన నిలిపెనని కళాధరుడు తెలుప వటుడు 
రావణ మిత ధర్మమును | పళంసించుచు "అంచిత నిజ గుణమణిగణ” (2.67) 

అని చెప్పిన కంద పద్యమును, తాటక బల విశేషమును వర్ణించు “అనఘ 
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మె గతే వింతే యద్దిరా, యిటు దాని లావు విన్న గుండె లావులించు*ో (9.2) 

అను పద్యమును జమూలకములు. 

బు. ద్వితీయాంకమున రామలత్ష్మణుల కడకు దీక్షిత వేమ్మడైన విశ్యామితు 
చరుడెంచిన నమయమున తిమ్మ భూపాలుడు 

"నిరుపమ (బహ్మెక నిధి జూపు నంజనఏి 

బన కన్నుదోయి నంజన మెలర్ప (2.127) 

ఇత్యాది సీన పద్యమును కల్పించి [వాసెను. తాటక యజ్ఞశాల కరుదెంచి విచ్చల 
విడిగా తిరుగుటను తిమ్మ భూపాలుడు అయవిభాతిలో (2.155) వర్ణించెను. ఇది 

కవిస్వకపోల కచ్చితము. 

బూ. విశ్వామితుడు రామునకు శివధనుస్సు చూపుమని జనకునితో 
చెప్పి నప్పుడు రాముడాత్మగతమున “సమకూరుటెన్నడో జానకి జితకుంభ 

కుచకుంథ పరిరంభ గుంభనంబుౌ (2.819) ఇత్యాదిగా గల సీన సద్యమున 

తన శృంగార భావములను వెల్లడించెను. ఇది [పబంధోచితమగు కవి కల్పన. 

ఎ. జనకుడు దశరథుని పిలుచుకొని వచ్చుటకు శతానందుని పంపుడ 
మని పలుక శతానందుడు లేచి విక్వామితుని జూచి లేఖ |తాయింపుడని కోరెను. 
ఆంత నతడు [వాయసము వారిని చూచి మీ రాజు పేర దళరథున కుత్తరము 

(వాయుడని ఆదేశించెను. లేఖకుడంత తెల్లని దంతపుటోరలో నున్న గిలకల 
గంటము చేత [గహంచి యుత్తరము [వాసి చదివను. (12-898) పద్యమున 

నా ఉత్తరము ఉన్నది తరువాత గౌతముడా లేఖ గైకొని జనక విశ్వామిత్రులు 

పంప పల్యంకికారూఢుడై యరిగెను. 

ఈ ఉ తరము సంగతి మూలమున లేదు, దశరధుని తోడ్కొని వచ్చు 

టకు శతానందుడు పుపబడుగాక 1 యని జకుడు సూచింపగా విశ్యామితు 

డంగీకరించెను. ళతానందు డంత లేచి ఇంక నేమైనను వాచిక మున్నదా ? యని 
యడుగ విశ్వామితుడు “నిసృష్టారుడవై తివి గదా యరుగు” మని పలికినట్లు 

మాతము మూలమున కలదు. 

ఏ, శతానందుడు దశరధు? తోడ్కొని వచ్చుటకై యరిగిన పిమ్మట 
శౌష్క్టలుడు విశ్వామి తుని జూచి యిస్పటిక్తైనను తాటకావధాపరాధము తొల 
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గించుకోనుటకు సమయ మతిక్రమింప లేదు అని పలికినట్లు మూలమున నున్నడ్. 
తిమ్మభూపాలు డంతతో నూర క్రుండక 

గీ, వెడగు బుద్దుల నికనైన విడిచి పెట్టి 
జనకునకు జెప్పి జానకీ చం దవదన 

ననుర నాధున కిప్పించి యతని కీవు 
చనవరివి గమ్ము |త్రిజగముల్ నిను భజింప 2.868 

అను నమూలక పద్యమును నాడ [వాసెను జనక విశాకమితులు 

రాముని చూచుట కరిగిన పిమ్మట శౌష్క_లుడు జనకుని దూవ్ంచి నీవు రావణు: 

సీకి మామవగు భాగ్యము పొందక యిట్లు వ్యతిరేక ముగా సంచరించితివి. సిత 

యెల్టిన రావణ హ_స్టగృహీత కాక మానదని పలికి 

క, అని రాముంజేరి యోరీ ! 
మనుజఒజార్చృక ! చివికి పనికి మాలిన యీవి 

ల్లు నిమితి నని గర్వింపం 

బని లే దిల్దలికి నంత బండుగ యగునే ? 2_405 

అని నీవు సీతను పెండ్లి యాడకుమని చెప్పెను. ఇడి అమూలకము, 
మూలమున శెౌష్కలుడ సాక్షేపముగా నెపథ్యాభిముఖుడ్లై రాముని పెండ్లి యాడ 

కుమని సీతకు చెప్పినట్లు మ్యాతము కలదు. తిమ్మ భూపాలుడి సందర్భమున 
కుచితముగా పై సద్యమును వాసె. “యిల్డలికినంత బండుగ యగునే” యను 
లోకో కిని కూడ, నందు చొప్పించెను. 

ఐ. మాల్యవంతుడు ఉదయముననే లేచి శొష్కలుడు రాముని వృత్తాం 
తము చెప్పినప్పటి నుండియు నోక విధమైన కలత నొందుచు 

గ, మానవు డొకగుడు జిత బహు 

దానవుడై హరధనుర్మథన నూత్నభుజ 

శ్రీ నలరెడునట ! యిక్కథ 
వీనులబడ గుండెలవియవే యెవ్యరికిన్ 3.18 

ఆనీ తలంచెను. ఈ పద్య మమూలకము. 

ఒ, మాల్యవంతుడు శూర్పణఖ మాటల వలన రాముడు సీతను స్వీక 

రించెనని తెలిసికొని “కటకటా క్షత్రియ (వాహ్మణుండగు కౌశిక హతకుని 
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చుర్నాబక మిట్టిది కదా” యని వెండియ “కోణప కోటిహోమమునకుం గృత్ 
నిశ్చయుడై ” (8-39) ఇత్యాదిగా ననకొనినట్టు తిమ్మ భూపాలుడు మూలమున 

లేని భావముతో నొక పద్యము (వాసెసు. 

ఓ. శూర్పణఖ భుజశక్రిచే ముళ్లోకములను గెలిచిన రావణుని గూర్చి 
కూడ కాలమహిమచే విచారింప వలసి వచ్చినదని వలికినప్పుడు మాల్యవం౦ంతుడు 

శీ. “రఘూద్వహు బోటి 
మేటి మగ డొకండు 'నేటిదాక 

గలుగ కునికి బం_కి గళు శౌర్శమీడేఠె 
నెదురు లేనిచోట గదుర వాడి... 8.465 

అని పలికినట్లు కది ఒక అమూలక పచ్యమును రచించెను. “ఎదురులేని చోట 

కదురు వాడి" ఆను లోకో కి ఈ సందర్భమున నెంతయు సమంజసముగా 

నున్నది. 

జౌ, మాల్యవంతుడు కూర్పణఖతో జాంబవంతుడు శబరి తెల్పిన తన 

పన్నాగము నిట్లు చెప్పెను. “భరత వార్తాహరణము కొజకు నయోధ్య నుండి 

క్రై కేయిచే పంపబడిన మంధరయను వృద్ధ దాసి మార్గమధ్యమున నక్యుగ 
సూర్యతాప విగతజీవియై మిథిలాభిముఖమైన శూన్యమార్షమున నున్నదని సూర్య 

శిష్యుడైన హనుమంతుడు సతీర్ధ్యుడైన యాజ్ఞవల్కు్యుని సేవించి యిప్ఫుడేవచ్చి 
నాతో చెప్పి యున్నాడు. అందుచే నీ విప్పుడు నీ శరీరమును హనుమంతుని 

శక్షణమున నుంచి పరకాయ  పవేశ విద్యచే మంథగా శరీరమును | పవేశించ్వి 

మిథిలా నగరమున కేగి రామభ|ద వన (పేషణ భరతరాజ్య పదాన.రూపమైన 

కై శేయి వరద్వయమును దశరథునకు తెలుప గలవు. అంత గురునిదేశముచే 
రాముడు భయంకరమైన యడవిని (పవేశింది వైదేశికు డగుటచే వాలి వధ 

పూర్వక మైన (పతీకార సంధిచే సుగీవు నాశయింప గలడు”, తిమ్మ భూపాలుడీ 

వృత్తాంతము నంతను పెంచి తృతీయాశ్వాసమున పది పద్యములలో నిట్లు 
రచించెను. జాంబవంతుడు మతంగా శ్రమ వాసినియైన శబరితో “కిష్కింథా 
(పజలు వాలిచే నవమానితులై నుగీవుని పట్టాఖిషిక్తు నొనర్ప రాముని సావో 
య్యము నభిలషించుచుందురని చెప్పుచుండ నాంజనేయు డచటి కరుదెంచి 

“సహపాఠి యైన యాజ్ఞవల్కు్యుని పాదమలు సేవించి నేను తిరిగి . వచ్చుచుండ 
మిథిలానగర [పాంత ప్రదేశమున సూర్యకిరణ తాపవ్యధచే పడియున్న యొక 
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వృద్ధ వనితను గాంచి నీ వెవ్వరి దానవు ? ఎందుండి వచ్చితివీ ? వందు బోవల 
యును? పేరెయ్యది ? తెలుపుమని యడుగ నామె సన్నని యెలుగుతో “నాపేరు 

మంథర్క భరతుని యోగక్షేమము లనరయుటకై ఆయోథ్య నుండి మిధిల కరు 

గుచు [తోవ వీళ్ళ లేక పోవ గాళ్ళును రాక ఎండపిడుగు దాకీ బెండు పడితి 

నని పలికి నోటిమాట నోట నుండగనే ప్రాణములు విడిచెనని చెప్పెను. అంత 
జాంబవంతుడు తన కార్యము సానుకూల మగుచున్నదని సంళసించి, ఒక 

పన్నాగము పన్ని కైక [వాసినట్లోక లేఖను రచించెను. ఆ లేఖను శబరి కిచ్చి 

మంథర శరీరమును దాల్చి మిథిలానగరమునకు వెడలుమని పాళ్టించెను, హను 
మంతునికిని మంధరకును జరిగిన సంభాషణమును, జాంబవంతుడు లేఖ వాయు 

టయు మూలమున లేవు. ఈ సంవిధానక మంతయు జాంబవంతుడు శబరికి 

కర్ణమున చెప్పినట్లున్న ది. 

ఆం, శూర్పణఖ పాలబుగ్గల శ త్రయ కుమారు నెంత కొనల కెక్కించితి 

వనీ పలుక (8-79) మాల్యనంతుడు 

క. చంచలలోచన ! యతోనిం 

గొంచేం బన జనదు దొడ్డ కొంచెంబుల [బా 

వీంచునే బంటు తనంబులు 

“గాొంచెపు బిడుగులకు గాదే కొండలు సగులున్” 8-80 

అనీ పలికెను. (8-78) ఇది ఆమూలకము. ఇందలి లోకోకి హృద్యముగ 

అః పరశురాముడు శతానందుని నిందించుచు 

క, ఎల్లరు వేల్చులు మును నీ 

తల్లి నినుం గనిన యపుడు దర హాసమునన్ 

దెల్లముగ గుండ శబ్దము 

పుల్లింగము సేసి తను చుబొగడరె నీన్నున్ 8-141 

అని పలికెను ఇందు తిమ్మ భూపాలునీ వ్యాకరణ పాండిత్యము [పకటితమగు 

చున్నది. సంస్కృతమున “కుండి శబ్దము పృంలింగ నపుంసక లింగములు 

రెండింట నున్నది, కుండు డనగా భర్త యుండగనే స్త్రీకి మటియొకని వలన 
పున కొడుకని యర్థము. పరశురాముడు బహుశః శతానందుడు అహల్యకు 

ఇంద్రుని వలన పుట్టినవాడని యధిష్షేపించుట కిట్లని యుండును. ఇచట 

'పుల్టింగ” శబ్బ ప్రయోగము విచార్యము. 
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క, రాముడు మూర్చిల్లిన జనక దశరథులకు శై తోపచారము లొనరిం 

చిన వృత్తాంతమును తిమ్మ భూపాలుడు 

చటుల హలాహల చిట చిటాత్కతివిని మైమజిచిన ధాతృ 

మఘవు లనగ” 8-214 

ఇత్యాదిగా నొక సీసమున వివరించెను. రాముడు సీకాలక్ష్మ ణులతో 

పురము వెల్వడిన వృత్తాంతమును కూడ కవి (కి-222) పద్యమున వర్ణించెను * 

ఈ రెండు పద్యములు నమూలకములే; 

ఖ, భరతుడు తండి మరణ వార్త రామున కెజింగించి “నీవు వచ్చి 

రఘు రాజ్యము నధిష్టింపు” మని కోర రాముడు అనుబంధి (ఆ[గ హపరా 

యణః) యై సశపథముగా భరతుని నిషేధించెనని శబరి చెప్పినట్లు మూలమున 
నున్నది (పుట 264). తిమ్మభూపాలుడ రాముడు “తమ్ముని మమత జూచి 

అలరి నాయాన నీకు నేమనిన నింక తండ్రి యానతి జవదాట దగునె మనకు 
(4-11). 
4 

క. కావున నీవును దశరథ 

భూవరు చందమున |బజల భోషింపుచు నెం 

తే విభవ మలర నీతిం 

గావింపుము రాజ్య పాలకత్వము ననఘా ! 4-12 

ఆని చెప్పినట్లు ఆమూలక పద్యమును _ాసెను ఆఅనుబంధి యనగా ఆగహ 

' పరాయణుడని టీకా కర్త |[వాసెను. ఇంతకంటె “మమత చూచి” యనునదే 

యుచిత తరముగా గన్బించుచున్నది. 

గ. జటాయువు రావణుని తాకెనని తెలుపుటతో పంచమాంకము నందలి 
విష్కంభము ముగియుచున్నది. ఈ సందర్భమున తిమ్మ భూపాలుడు రావణ 

జటాయువులకు హోరాహోరిగా పోరాటము జరిగెననియు జటాయువు రావణుని 

తుంగ శతాంగముల నడచి యతని వక్షమును పొడిచెననియు, రావణుడు కోప 

మున జటాయువు పక్షములను ఛేదించి సీతను గొని వెడలి పోయెననియు 

(4-45) నొక వచనమున వివరింది కథాసంబంధము నవిచ్చిన్నము గావిందెను* 

వాలి రాముని జూచి “అస్మద్దోర్మూ౨ కూలంకష 4..." 5.50 

(64) 
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ఇత్యాది శ్ఞోకములను పలికినట్లు మూలమున గలదు. (నేను రావణుని 
గెల్చితిని. కార్తవీర్యుడు కూడ రావణుని గెల్బెను. అందుచే నాయాధిక్య 
మేమియ లేదు. కార్తవీర్యుని పరశురాముడు జయించెను, సరుశురాముని నీ 

వోడించితివి. నిన్నోడించు వణకు సంతోషము కలుగదని దాని భావము) తిమ్మ 

భూపాలుడు దీనికి 

ఘన మద్దోర్మూల కూలంకష (1.185) 
కినుకంజంక బిగింప పిక్కటిలి (4-186) 

అను రెండు పద్యములు |వాసెను. ఈ రెండును సమాసార్థకములే. 

మొదటి మహ్మాసర్ధర యందలి పూర్వ భొవమున నున్న పెద్ద సమాసము మూలము 
నందున్నట్టిదే. పాండిత్య [ప్రకర్ష కై దానినళ్లే (వాసి ' తిమ్మభూపాలుడు సులభ 

మైన పదములతో రెండవ పద్యమును |వాసెను. శ్రీనాధుడు కూడ నై షధమున 
“కమలేందీవర పండ మండిత” అకు పద్యము నందలి భావమునే “మృదు 

రీతిన్ ... ... అ. *..” అను పద్యమున మజల వివరించి యుండెను. 

రత్నచూడుడు 'హీమాంగదుని తో *“సువినిహిత చం[దహాస [వణ కికావల 

యోపహసిత వోరేష” (6-71) 

ఆను శ్లోకమున రాముని బాణ గణములు రావణుని కంఠముల యందు పడు 

చున్నవని వర్ణించెను, తిమ్మ భూపాలుడీ భావమునే 4.827 - 828 పద్యము 

లలో రెండు మాయి లనువదించెను. 

ఘ, రావణ మరణానంతరము మండోదరి విలపించు సందర్భము నందలి 

“అట్టి మయు పట్టి జగ జెట్టియన యట్టి” (4-866) ఆను ద్విత్మటకార వృత్త 

(పాసముతో గూడిన గీత పద్య మమూలకము. మూలము నందలి “వందారు 
బృందార కబ్బం” దేత్యాది పద్యమందలి భావమును పూదర్తిగావించుటక్రై ది 

దీనిని కల్చించెను. అ్లే చతుర్థాశ్వాసము నందలి 588, 819 లోని గీత పద్య 

ములు, ఆమూలకములు. 

చ. రాముడు మాహిష్మతీ నగరమును వర్ణించిన పిమ్మట యమునా 

నదిని గూర్చి సీతకు చెప్పినట్లు (7-116) మూలమందున్నది. ఈ సందర్భమున 

ఆం|ధ కవి అమూలకమైన యొక వచనమును చేర్చెను. (5-198) 



ర్ 07 

తిమ్మ భూపాలు డమూలకము,? (వాసిన గద్య పద్యములు మటికొన్ని 
యిచ్చట నూచింపబడుచుక్న వి, 

1, 

బం 

లి, 

శీ 

10. 

11. 

12. 

18. 

14. 

వశిష్ట మహిమ వర్ణనము 1.1838 

కథా సంబంధము నవిచ్చిన్నము చేయు వచనము 1-261 

రామలక్ష్మణులు విక్వామితునితో నరుగు చుండ దశరధుడు వేడి నిట్టూ 

అహల్యా సం|కందనుల శృంగారము ఐ.2'/ నుండి లి&4 వజుకు 

“జాంబవంతుని మహ _త్యము 2.61 

వటువులు గోవులను మేపుటకై పడు క్లేశము 2-86 

రాముడు చీకటిని వర్ణించు సీసము నందలి గీతము 2-150, 151. 

కంచుకి వర్ణనము 2.225 

కలహంసి కంచుకితో పల్కిన పల్కులు 2-242 

శూర్పణఖ దశరధుడు రాము నడవికి పంపుట మున్నగు (పళ్నలు 

మాల్యవంతు నడుగుటి తీ-72 

దశరధుడు పరశురాముని ననునయించుట &.-125 

పరశురాముడు రాముని నిరసించుట 3-176 

జనక దళరధుల మూర్చను వర్ణించు పద్యములు 8.212 _ 213 

రాముడు సీతాలక్కుణులతో మిథిలానగరము వెల్వడుట కి-£25 

ఆలంకారికమెన పెంపు : 
యా 

తిమ్మభూపాలుడు మూలమందున్న ఆలంకారములలో కొన్ని అంశములు 

లోవించి యన్న ప్పుడు వానిని పూరించి సమ్మగత నాపాదించును. మటికొన్ని 

చోట్ల అమూలకములగు అలంకారములను చేర్చి భావమునకు సౌందర్యమును 

కొని తెచ్చును. 
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అ. విశ్వామి తుడు వామదేవునితో, దశరథుని చూడ రాగలుగుటచే తన 

కన్నుల కానందము కలుగుచున్నదని తెలుపుచు “సఖే ! వామదేవ, ఇయ మనేన 
కీయూషతుపార శీకరసార వర్షిణీ సుజన సంవాద కౌతుక మేఘలేఖా పొలస్త్యే 

నేవ మరుతా లోకనాధేన సహస శిఖరే | క్రియతే” అని పలికెను “1-25 పుట). 
అమృత మనెడి హివమాంబు కణముల వర్షమును జిందు సుజన పరస్పరాలాప 

మందలి ఆనందమనెడి మేఘలేఖ తూర్పుగాలిచే వలె లోకనాథుడై న ఈ రాజుచే 
విస్తరింప చేయబడుచున్నది అని దీని భావము. తిమ్మభూపాలుడీ వాక్యమును 
“వయసా్యావామదేవా 1 మధ్యావంబు చాతకంబుగా, జల్లని అమృతం౦బు చిలుకు 

సుజన సంవాదాను మోదంబను వయోదంబునకు దూర్చు దెమ్మెర కరణి నిత్తర 

ణికుల కేతు వభివర్ధన హేతువయ్యె” (1-122) అని అనువదించెను. మేఘములు 

చిందు వాన చినుకులకు చాతకము లెదురు చూచుచుండుట కవి సమయసిద్ధము= 

దానిని పురస్కరించుకొని కవి మద్భావంబు చాతకంబుగా అను పదములను 

జేర్చి రూసకాలంకారమును సమ[గ్రము కావించెను. మజియు ఇ_త్తరణికుల కేతు 

వభివర్థన హేతు వయ్యెనని శబ్దాలంకారమును గూర్చి కావ్యమున కొర సౌంద 

ర్యము కలిగించెను. 

(పకాళ టీకాకారుడు “పొల స్తేన మరుతా పూర్వదిగ్లే వేన శ కేణ' అను 

నర్థము కూడ చెప్పి “యధా జల శీకరాసాఠ వర్షిణీ ఘనమాలా పొల_స్హ్య వాతేన 

సహన శిఖరతాంప్రాపయ్య విస్తార్యశే తథ్రై వేం(దేణ దశరధేనసహవార్తాలాన 
క్రాతుక్రం సహ|స వర్మను విస్తార్యతే. ఇం్యదః సర్వదా దళరధేన సహ వారా 

లాపం కామయతే ఇత్యర్థః” 24 అని [వాసి యుండెను, తిమ్మ భూపాలుడీ అర్థ 

మును భావించి యుండలేదు, కాని ఈ సందర్భమున నిందుడు దశరథునితో 
నంభాషణముచేయ కూతూహల పడుచుండు ననుట కంటె విళ్వామ్మితుడే దశర 

ధునితో సంభాషించుటకు కుతూహల పడుబున్నాడని చెప్పుటయే యు క్షతర 

ముగా నుండును. 

ఆ. వశిష్టానుశాసనము వినగోరు దశరథుడు వామదేవునితో “వామదేవ ! 

మమహి గురువచన (శవణ తృషా మంకుశీ కరోతి |శౌొ([తవృ త్తి రిం|ది యాంత 
Lb ల ణ ల 

రాను సారిణో హృదయ మవాగజస్య"” అని పలికెను. నా (శ్రవణ వ్యాపారము 
ఇత రేం[దియముల ననుసరింప గోరు హృదయరూపమైన ఏనుగునకు గురూపదేళ 
(శ్రవణాఖిలాషను ఆంకుశమువలె చేయుచున్నది అని అర్థము. అనగా నా మన 
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స్పెప్పుడః విషయాంతర పస క్రమగుటకు కోరునో అప్పుడే దానిని నా (క్రోవణ 

వ్యాపారము గురువచన తృష్టారూపమైన ఆంకుళముచే ఆ విషయాంతరము నుండి 
మరలించుచున్నదని భావము, వ్యాఖ్యాత యిచ్చట మావటీడు మార్గాంతరము 

ననునరింప గోరు నేనుగును ఆ కుళముచే మరలించు నట్టని వివరణము గావిం 

చెను. తిమ్మ భూపాలుడు కూడ పె వచనమును “మునీంద్రా మదీయ శ్రవణ 

వృీత్తియను చమూవంతుడు గురువచన తృిష్టాంకుళంబున నిం దియానుసారి యగు 

మానసంబను నేనుంగు న్నోనీక మరల్చిడు” (1-174) నని అనువదించి 

(శ్రవణ వృత్తిని మావంతునితో బోల్చి ఇచ్చటి రూపకమును సర్వాంగ సుందర 

మొనరించెను, 

ఇ. ద్వితీయాంకమున శునక్కేపుడును, వటుడును విశ్రమించిన పిమ్మట 

వటుడు “దేవేందుడు కూడ విషయాకృన్లుడె యట్టి దుష్కియ నేలచేసె” నని 

యడుగ శునళ్ళేవుడు నవ్వి “బాగుగా చెవ్పితివి, లోకమల్పబుద్ధి గదా, ఐహిక 

సుఖప్రావి[పయాసమువలన పెక్కు ర్యాతులు నశింప జేయబడుచున్నవిః 

హృదయావర్ణకములెన స్రీ ధనాదులచే ఆకర్షింపబడు న్మేతద్వయమునకే 

జనుడు వివేకము నంకుళముగా చేయుటకు శకుడు క్రాకున్నాడు, అట్టియెడ 

నంత విభవముండగా నయన సహ|సమునకు వేల్పు జే డిట్లు చేయనేర్చు” నని 

పలికెను. తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని 

కం. మనము హరించు నతాత్విక 
ఘన విషయము లనెడు భటులు గవయించుకొనం 

జను కనుగవ యేనుగునకు 

జనుడోపడు తెలివి నంకుశము గావింపన్ లి_42 

అని విషయము లందు భటత్యము, కనుగసయందు గ జత్వమును ఆరో 

వించి రూపకమును సమ[గము కావించెను, 

ఈ, శూర్పణఖ మాల్యవంతుని జూచి “కథమిహైవొట్టాలక శిఖర 

పగివే మాతామహః” అనుకొనెను (పుట 274) తిమ్మ భూపాలుడు దానిని 

“ఇదె క పిదుట నట్టాలక మ త్తవారణ మధిష్టించి మా కనిష్ట మాతామ హుండున్న 

వాడు” (2-24) అని ఆనువదించెను. మత్తవారణ మనగా ఒఆఅగుదిండు, 

మదించిన యేనుగు నను ఆర్జములున్నవి తిమ్మ భూపాలుడు అట్టాలకమును 
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మత్రావారణముతో పోల్చి మూలమున లేని అలంకారమును కల్పించను. ద్వితీయా 
శ్వాసమున (వదోష వర్ణనమునగల వచనము (8-207) చక్కని అను.ప్రాసా 
లంకారములతో కూడి యున్నది. 

ఉ. పరశురాముడు రామునిపై నాగ్రహించి “మున్ను కార్తవీర్యార్డునుడు 
మౌ తం|డి హోమరేనువును హరించి నా కోదండము ననేక రాజక వధ 

స్వాధ్యాయమును పఠింపజేసెను. కార్హవీర్యుని యందలి వై రముచే క్షత్రియుల 
యందు నేను జూపిన కోవము సామాన్య మైనట్టిది. అది గుణీభూతము. కొని 
నీయందు నాకు గలిగిన కోపము గురుధనుర్భంగముచే హేతుమృంత మైనదని 
పలికెను” (4-54) ఇందలి ఉత్తర భాగమును తిమ్మ భూపాలుడు “మదితత్ 

[కోధ మహాగ్నిమీ యెడ కడున్ సామాన్య మయ్యెన్ బదంబదిగా నేడు వెలిం 

గెడున్ గురుధనుర్భంగాజ్య ధారాహుతిన్ (8-171) అని తెనిగించుచు |కో ధము 

నందగ్నిత్వమును, గురు ధనుర్భంగమునందాజ్య ధారాహుతిత్వమును నారో 

పించి అమూలకమైన రూసకమును పవేళ పెట్టెను. 

ఊ. పంచమాంకమున శబరి కాకాసురునిపై నిషీకాస్త్రమును సంధించి 

రాముడు అతనిని (గుడ్డివానిగా నొనరించెనని “తమ జ్ఞాకాణీచకార” (5-8) అని 

చెప్పినట్లు మూలమున నున్నది. తిమ్మ భూపాలుడా భావము ననువదించుచు 
“నేద్పన నయనాంధుజేసె” ననిన పిమ్మట “రఘుపవుంగపు కాండము రిత్తవో 

వునే” (4-21) అను వాక్యమును చేర్చి అర్జాంతరన్యానమును కల్పించెను. 

బు. సీత రామని జూచి “ఆర్యప్మత | కిష్కి౦ధేశ్వుర స్కంధావార 

ధురంధరః రఘుకులకుటుంబ విధుర బంధుః సకు[త హనుమాన్” అని యడి 

గను (పుట 41) తిమ్మభూపాలుడు దీనిని పెంచి క్షకారవృత్త్యను పాన 
సమేత గీతముతో గూడిన యొక పెద్ద సీసమును (వ్రాసెను. (5-21) 

బూ. స_ప్పమాంకమున కాశికా పట్టణమును వివరించు సందర్భమున 

శివునకు బిభద్భహ్మ శిరః (7-182) ఆను వి శేషణము వాడబడి యుండ తిమ్మ 

భూపాలుడు “పంకేజనూతి కపాలంపు వారివాణ మొక్క కేల్టామర న 

చూప” (6-207) అనీ కపాలమును హరివాణముతో పోల్చి (వ్రాసెను. 

ఎ. సన్నాహపటము [మోయగానే రాక్షస గృహములందు జరిగిన కోలా 

హలమును రత్నచూడుడు (6-26) శ్లోకమున వర్ణించెను. తిమ్మ భూపాలుడు 
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దానిని సీస పద్యములోని కనువదించుచు “ఆసు సురతరు వికసిత కుసుమ 

విసర సరస పరిమళ సురభిల శయన శయిత” అను వృత్త్యను పాస సుభగ 

మగు గీతము నధికముగా |వాసెను. (4-28) 

{£2 లోకో రి పూర్వకమైన పెంపు: 

మూలమున లేకున్నను తెలుగు కవి ఆచ్చటచ్చట దేశమున వాడుకలో 

నున్న చక్కని లోకోకులను చేర్చి పవ్యభావములకు పుష్టి కలిగించెను. 

ఆ. వామదేవుడు వశిష్టుని మహమను _పశంసించుచు “కౌశిక స్వికృత 

సావి” అను శ్లోకమున వశిష్టుని యాజ్ఞ నతిిక్రమించుట వలన విశ్వామ్మితునిచే 
స్వేకరింపబడిన వాడై నను | కిశంకునికి భువిగాని, దివిగాని ఉపభోగార్హము కాక 

వోయెనని చెప్పి యుండెను. దీనిని తిమ్మ భూపాలుడు 

గీ. కౌశికుని పట్టు గలిగియు గాసి నొందె 

నజ్ఞుడె యే తపోధను నాజ్ఞమీజి 

యకట దివియును భువియుగానక (తిశంక 

భూవరుడు రెంటికిని జెడ్డ రేవ డగుచు 1-162 

అని అన వఏంచెను. పై అమూ౭క లోకో క్రి వలన భావమునకు పుష్టి కలుగు 

చున్నది. ఈ పద్యమున చేయబడిన విళ్వామ్మత (వశ స్టే తరువాత జరుగు విళ్వా 

మ్మిత పవేశమును సూచించుచున్నది. 

ఆ. కౌష్కలుడు రామలక్ష్మణులను జూచి [కోధ శోకములతో “హావత్సే! 

సుకేకునందిని ! కాటకే ! కథ మీద్భశాన్ మనుష్యడింభాత్తా దృశఃదైవ డుర్వి 

పాకస్తే సంవృత్తః” (పుట 165) అని అనుకొనెను. తిమ్మ భూపాలుడు దానిని 

ఆ. వోసు కేతువుతి, యక్క జంబగు సీదు 

లావు పెంపు దక్కి, దైవ వశత 

తగరు దాక గొండ పగిలినట్లు 2.886 

ఆను న పమా” పూర్యకమైన లోకోి నుపయోగించెను, 

ఇ. కౌష్కలుడు శతానందు నధిక్షేపించుచు నహల్యాసం(కందనుల 

(ప్రణయ వృత్తాంతము పెంచి 
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గి. ఆయహల్యకు బుట్టిన యట్టి నీకు 
దలప వేరొక గుణమేల కలుగ నేరు 

దల్లి బడి పిల్ల యను మాట యెల్ల జనులు 

పలుకుదురు కాదె టోకటిపాట గాగ 2.369 

ఇంధలి భావము అమూలకము. సందర్శ్భోచితముగా నిచట “తల్లి బడి 

పిల్ల” యను లోకో క్రి వాడబడినది, 

ఈ. మాల్యవంతుడు భూర్పణఖతో రాముడు స్వభావ మధురుడయ్యు 

(తిజాతికుడై న విశ్వామితునీ వలన కృతాధ్యయను డగుటచే నిందితాబారు డగు 

నని' తెలిపి “భవతు కి మతి |కాంతోప వర్ణనేన” అని పలికెను.తిమ్మభూపాలుడు 

దీనిని 

కం. అంగన యింకీట వర్డిం 

పం గారణమేమి ? యైన పనులై పోనీ 
[మింగిన కడులకు జవులడు 

గంగా నేమిటికి మీది కార్యము వినుమా” 8.87 

అని యనువదించెను. ఇందలి లోకో క్రి కవి కల్చితము, 

ఊఉ. పరశురాముడు “విళశ్వామ్మితునిచే గొన్న _ నీఘనళస్తాంన్త్ర ములు 

ధరింపుమని విశ్వామితుని కూడ లత్ష్యుము చేయకుండ పలుక రాముడు 

*““అఆయే ! భగవంతం విశ్వామ్మిత మపి స్పృృశతి* అని అనుకొనెను. తిమ 
& 

భూపాలుడు దానిని 

ఉత్సాహ - అనుడు నెంత నెత్తుకొనియె నోర యితడు గాధినం 

దనుని మోవ నాడెనైన దాని కేమి యాడనీ 

కనలి '"తుళ్ళు నెద్దుగాదె గంత మోయు” నంచునే 

మ్మనమునం దలంచి నృపతి మౌనితోడ నిట్లనున్ B-116 

అని ఉచితమగు లోకో _క్తీని పవేశ పెష్టిను. 

ఊ, జనకుడు మము బోటి శాంతులను గూడి (కుద్దులను గావించి ధను 
ర్ల్ర్రహణమునకు _వేరేపించుచున్నావని పరశురామునితో పలుక నతడు 
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క, ఉలికి పడి మౌని ఇట్టను 

బళిరోరి ! విదేహ వంశ పాంసన! నీవుం 

బలు పోటరి వలె వెజవక 

పలికెద విటు, వెన్న కౌర పండులు వచ్చెన్. 8-132 
అని పలికెను, ఇందలి సామెతకు సాధువులు, నసమర్థులు నైన వారు కూడి 

ఎదురు తిరుగుచున్నారని భావము. 

బు, లక్ష్మణుడు పరశురామునితో దురునుగా మాటలాడుటను జూచి 

రాము డతనిని నివారించెనుం లక్ష్మణు డంత శాంతించి రామాజ్ఞాయం తితుడగు 

తాను కాంతింపవలసి వచ్చెనని పలికెను. ఆంత పరశురాముడు రామునితో 

ఆహవ ప్మగమగు మదీయా[గవాంబు 

వాయదీ మంచి మాటల “దాము కొటు 

చీరదుడిచిన జనునె యే సీమ నైన” 8.155 

అని పలికెను, ఇచటి లోకో క్తి సందర్భమున కనుగుణమై చక్కగా నున్నది. 

బూ* మాల్యవంతుడు అంగదుని సుగీవుని పక్షమునుండి విడదియుట 

మంచి యుపాయమని సూచింప సారణు డది సాగదని తెల్సి 

గీ. ఎద్ది సమ్మత మది సేయు డిపుడు మీరు 
దినములున్నవె దండ నీతి పయోగ 

మునకు, “*జిచ్చైన వేళ నెవ్వని తరంబు 

బావి [దవ్వంగ” నని పల్కి వాడు మణియు 4.190 

అని చక్కని లోకో క్రిని చేర్చెను. 

18. పద్యపాద వి స్తరణాత్యకమైన పెంపు : 

తిమ్మ భూపాలుడు మూలమునందలి శ్లోకములను ఆనువదించుప ట్ల 

నొకొ్కక్క ప్పుడు సీనపద్యము (గహించును, అప్పుడు శోక ఖావాను వాదము 

పూర్తియైనను సీసపద్యము పూర్తికాదు. అట్టి సందర్భములందు సందర్భాను 

గుణముగా స్వీయభావములతో, మిగిలిన పద్యపాదములను పూరించుచుండును= 

అట్టి సందర్భములు కొన్ని యీ [కింద సనీయబడుచున్నవి. 

(65) 
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ఆ. విశ్వామితుడు తనతో రాముని పంపుమని దశరధు నడుగునపుడు 

సీ॥ శరదంబు మాటుగా జలరాళి తన నీట 

ధరణీతలంబెల్ల దనుపురీతి 

నరుణుండు చాటుగా నాత్మీయ కరరేఖ 

దరణి చీకటుల బోదరుము కరణి 

పనటి యడ్డంబుగాననలు డన్నమునై జ 

శిఖలచే పక్కంబు జేయు మాడి. 

గరువలి మరువుగా గస్తూరి దళదిశల్ 
స్వీయ వాసనల వాసించు పగిది 

సీవు శ్రీరాము ముఖమున సీీపతాప 

వైభవము మీజ (బోవు మానంటి [పజల 

నధిస ! మీ వంటి పరపురుషార్థ పరుల 
కిదియు నొక శీలమౌగద ! మడ దలఎప 1.220 

అని పలికెను. పై సీసపద్య మందలి 8,4 పాదము లందలి భావ మ మూలక ము 

తిమ్మ భూపాలుడా రెండు పాదములను సందర్భానుగుణముగా కల్పించి వ్రాసెను, 

ఆ. ద్వితీయాంకమున త్రాటకాగమనము నేపథ్యమున నూచింపబడినది. 

“నిర్మజ్జచ్చకురంత! 4.4 .... =.=” (2-5ఉ) ఇత్యాది శ్లోకము ఆమె ఖీకరా 

కారమును వ్యక్తము చేయుచున్నవి. తిమ్మ భూపాలు డీక్లోకమును సీసపద్యముగా 
ననువదించుచు సందర్శ్భోచితముగా 

పునుకకంచమున నించిన [కొ త్తనెత్తురుల్ 
జుజ్జు జుణ్ఞున సారె జుజ్ఞుకొనుచు 

నవతంసగత కోణితామ్ల గంధమునకై 
నురియ నీగల బాజజోవి కొనుచు 2.154 

నని 8, 4 పాదములను పెంచి [వాసెను. 

ఇ. రెండవ యంకమందలి "5వ శ్లోకము నీడఅను వర్ణ్షించుచున్నది, 

తిమ్మ భూపాలుడు దానిని సీస పద్య రూపమున పెంచి వర్ణించెను (2-195). 
సీసమందలి 2, 4 పాదములును, గీతమందలి పూ ర్వార్ధమును నమూబకముపై 

నట్టివి. 
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ఈ. జనకుడు “మీ రాక్షస రాజునకు సేమంబే కదా" యని శౌష్యలు 
నడిగి “యధర్య్వోపాయ విదులు మీరుండగా రావణునికి శుభములు (పావించుట 
యడుగ నేల?” యని పలుక శౌష్కలుడు నవ్వి “రావణున కస లాపదలు 
కలిగిన కదా! మా మంతముళును గిం|తములును" అని సలికి యాతని పరా 
(కమమును 

సవరించె నవ్వాడు జయలక్ష్మి పటుభుజా 

వివ సుభగ సొౌధా[గ సీమ లి 848 

అను సీసనున వర్ణించెను. ఇందలి 1, 4 సీస పాదములును, గీతమందలి పూర్వా 

రమును అమూలకము లె నట్టివి, 
ధి జజ ఈ 

ఊఉ. చతుర్ధాంకము (ప్రభాత వర్ణనముతో నారంభీంచుచున్నది. “సోకో 
నిద నిదాఘదీధితి ,.. ౨.౨. ౨౨ (4-1) అను ళ్లోకమందలి భావమును 

(8-8) సీస పద్యమందలి 1, 2 పాదములందు తెలిపి తిమ్మ భూపాలుడు మిగి 

లిన పద్యమునంతను స్వీయ భావములతో పెంచి వాసెను. 

ఊ, మాల్యవంతుడు నీతియు క్తుడైన జసకుడిట్టి యకార్యమెట్టు గానించె 
నని తలపోసి 

(పపితామహుండై న పంకేరుహాసను 

దనలోన జీజికి గొనకయున్న 3-19 

ఇత్యాదిగా గల సీసమున తన చింతను (పకటించెను. ఇందు 1, లి, ఉ సీనపాద 

ములు కవి సందర్భ్భోచితముగా కల్చించినవి,. 

బు. మూర్చిల్లిన జనకుడు తెప్పిరిల్లి క్రై కేయి నుద్దేశించి *ఆహవా ౪ 
(ఇ య — a 

పొణి ర్సృహీతో రముపుంగవేన దేవః పురాణః 

శ్వశురోవివస్వాన్ 1 

పితాస్యయం కేకయ చ|కవరీ కర్మేద మేతాద్భళ 

మాః కిమేతత్ ॥' 4-67 

అని పలికినట్లు మూలమున నున్నది, తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని 

(తిభువన ఖ్యాత కీర్తి కలాపుడైన కే 
కయ చక్రవర్తి నీ కన్న తండి 8.216 
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అను సీన పద్యమును పెంచి వాసెను. “దేవః వివస్వాన్ పురాణః శ్వశళురఃి' 

అని మూలమున నుండ తిమ్మ భూపాలుడు “కెరవారి నీశ్యళురానయంబు 

కర్త యని వివరించెను. “అభియాతి నృప సేవితాలఘినరోజుడై యలరిన 

యజుడు నీయనుగుమామి” అను పాద మమూలకమైనట్టిది. 

బూ. గుహుడు మతంగా ్రమమునకు తోవ చూప నందటు నట్టరుగు 
చుండిరి, ఆతడు ఉ-80 వ సీసమున వింధ్య వనరేఖలను వర్ణించెను. వింధ్య 

రేఖలకు “ఫల పులకిత జంబూకుంజ కూజ త్కపోత్మపియళశబర పురంధి 
బంధవః” ఆని మూలకర్త విశేషణమును వేసెను. ఫలములతో నిండిన జంబూ 

కాననము నందు కూయుకపోతముల యందు |పీతిగల శబర న్ర్రీలకు మ్మితము 
లని దీని కర్ణము. తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని 

లలిత ఫలావళీ పులకిత జంబూని 

కుంజ కూజ త్యీరకోటివలన 

శబర పురంధికా సంతోషకర హుంకృ 
త స్వనాంచిత కపోతములవలన 4.80 

అని మూలమున లేని కీరములను [కొత్తగా ప్రవేశ పెటైను. జంబూ ఫలములను 
తిను స్వభావము కపోతములకు గాక కీరముల కుండునని యతడు భావించి 

యుండును. మూలమున వింధ్య రేఖలు శబర స్రీలకు బంధువులని వర్ణింపబడినవి. 

తిమ్మ భూపాలుడు కపోతముల న్వనములు శబర పురం(ధికా సంతోషకరము 

లని వర్ణించెను. ఇల్లే నాల్గవ పాదమునందలి చాతకముల వర్ణనముకూడ ఆమూ 
లక మైనట్టిది, 

ఎ, రాముడు గంగను వర్ణించిన 6-208 వ సీసమున 2, లీ, 4 పాద 

ములను కవి కల్పించి గంగావతరణ క్రమమును సూచించెను. కాని “సేయం 

మౌ? విభూషణం భగవతోభర్గస్య” (7-119) అను పాదమునేలొకో విడిచి 
వై చెను. 

వి, వళిషస్టుడు రాముని _వళంసించుచు చెప్పిన సీసమున (1 -255) 

తార భూధర సముద్ధరణ [పచండిమో 

దండ పాండితిమించె దళశముఖుండు 

ఆను మొదటి పాదము కవి కల్పితము. ఇది రావణుని పవాకమమును సూచించు 
చునే రాముని శౌర్యమును ద్విగుణీకరింప జేయుచున్నది. 
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ఐ. 7152వ శ్లోకము భరత వాక్యమన దగియున్నది. తిమ్మ భూపా 
లుడు దీని ననువదించుచు 

ధర్మదేవత నాల్లు పాదముల నిలువ 

బహుల సస్య సమృడ్ధిచే బ్రజయెసంగ 

వితత రాజన్వతీ సంజ్ఞ వెలసి ధరణి 

తనరుగావుత మాదం|ద తారకముగ 5.265 

అను గీతమును పెంచి [వాసి భూమికిని [పజలకును మేలు కలుగు గావుతమని 

శుభాశంసనము కావించెను. 

14. మూలమునకు మెజుగులు దిద్దుటకై కొవించిన విస్తరణము : 

ఆనువాదకర్త ఒకానొకచో మూలమున లేని ఆంశములను చేర్చి భావము 

నకు రామణీయకము నాపాడించును. కొన్నిచోట్ల మూలమున సం(గహముగ 

నున్న వాక్యములను వి స్తరంచి వానిని పబంధోచితముగ తీర్చిదిద్దును, 
అంద | ది 

( విశ్వామి తుడు రాముని తనతో పంపుమన్న ప్పుడు దశరధుడు మొదట 

కొంత సంశయించి తరువాత వశిష్టుని ఆవేశము జ్ఞ పికి రాగ నిట్లు తలంచెను. 

*విహస్యకాగతిః'' 

కూర్మ రాజ భుజగాధిప గోత | గావదిక్కరిఖి రేకధు రీణః 

మాం [పనూయ కథ మస్తు విగీతో-హాపరార్థ విముఖో రఘువంశః 

[ 1-89] 

(నవ్వి) ఏమిగతి ! ఆది కూర్మము, నర్పరాజైన శేషుడు, దిగ్గజములు అను 
వానితో సమాన దురంధరమైన రఘువంశము నన్నుగని యే విధముగా పరార్థ 

విముఖమై నిందితము కాజాలునో ఆని దీని అర్థము, ఇచ్చట నిజమునకు నవ్వుట 
కెట్టి అవకాశమును లేదు. అందుచే తిమ్మ భూపాలుడు విహస్య అనుదానిని 
విడిచి పై క్లోకమును 

మ. పకట |ప్రొఢిము గూర్మరాజ భుజగేంద్ర స్థబ్ధ రోమాధినా 

యక దిక్కుంభి కులాచ లాధిపులతో నానంగ బెన్నుద్దియై 
సకలోర్వీ భరమున్ వహించు రఘువంశంబే జనింపంగ చే 
డకటా ! నిందితమై పరార్థ విముఖంబైనన్ జనుల్ నవ్వరే 1-226 
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ఆని తేనిగించెను. ఇందు “స్తబ్ధరోమాధి నాయకి అను పదము అమూలకము, 

దానికి “ఆడికిరి? ఆని ఆర్భము. భూమిని వహించు వానిలో నాది వరాహమును 

గూడ చేర్చుట సం పదాయమగుటచే తిమ్మ భూపాలుడు దానిని కూడ చేర్చెనుం 

“జనుల నవ్వరే” అనునది కూడ మూలమున లేదు. రాముని పంపుటకు వెను 

దీసినవో జనలు తన్ను చూచి నవ్వుదురని దశరధుని అభిప్రాయము. 

ఆ. బనశ్మేషడు భయ కారణ మడుగగా పశుమే[ఢ్రుడు “అద్య రామ 

ఇతి కోపి క్ష,తియ కుమార ఆగతి ఇతి శుత్యా కుతూహలేన ధావతః తపో 

వన పర్యంత పరిస్థితా ప్రస్తర స్మత్రికా సత్య మానుషీ భూయ మమైవ సముఖం 
పరాపతితా. తాం పేళ్యు ఉత్తరా సంగపల్క_ల మప్యుజ్షి క్వా పలాయితోస్మి” 

(వుట 69) (నేడు రాముడను నొక క్షత్రియ కుమారు డరుదెంచెనన విని కుతూ 
హలముతో పరుగిడుచుండ తపోవన సమీపనరర్తిని మైన రాతిబొమ్మ నిజమైన 
యౌాడుదియై నా కెదురుగా వచ్చినది. దానిని చూచి ఉ త్రరీయముగా ధరించిన 

నల్క.లమును గూడ విడిచి పాణి వచ్చితినని పలికెను) ఈ విషయము మూల 

మున సం గహముగా నున్నది, తిమ్మ భూపాలుడు దానినించుక పెంచి 

న వినవయ్య యిన వంశ వనరాశి చం[దుండు 

రామచం[దుండను రాకుమారు 
డొకడిపు డేతెంచి యున్నవా డనవిని 

వేడుక తోడ నే జూడ బోవ 

బెనుకాలమున నుండి మనయా శమ [పాంత 

భూతలంబున నున్న జాతీ |పతిమ 

నిక్క_౦పు టాడుదై నీటున గను పట్టి 

యుదుటుమై నడిచె నాకెదురు గా గ 

గీ. నిట్లు నడతెంచు దని యుద్వ్భృ త్తి గాంచి 

గుండె వగిలిన బైగప్పు కొన్న నార 

పంచె గుడ్డ్ణయు నచటనే పాజవె చి 
చావు పరుగున వచ్చితినో వయస్య ! తిలి0 

ఆనీ అనువదించిను, ఈ యనువాదము మిక్కిలి సుందరముగా నున్నది. ఇందు 

“ఇన వంశ వనరాశి చందుండుు, “పెనుగాలమున నుండి” “"నీటున గనుపట్టి” 



వ్ 1 

“అడుటుమై” **ఇట్లు నడతెంచు దాని యుద్వృ క్తిగాంచి” “గుండె పగిలిని 
“చావు పరుగున" ఆను పదములు అమూలకములు, చావుపరుగున అనునది 
చక్కని జాతీయము. అది ఈ సందర్భమున అర్థ గంభీరముగ వాడబడినది. 

వటువు తన భయకారణమైన విషయమును తెలుపగా శున శేషుడు నవ్వి 

“సఖే సాధు కృతం దిష్ట్యాహి జీవతః పుసరావృ త్తిఃొ అని పలికెను, దానిని 
తిన్ము భూపాలుడు 

గీ. మేలు మేలు వయస్య + యమ్మృత్యుయువతి 
బారి బడియును మజీ [పాణ భయములేక 
మగుకి వచ్చిన నిను గంటి, జగతి నోము 
లెన్ని నోచెనో మున్ను నాకన్ను దోయి లీ 22 

ఆని సరసముగా అనువదించెను. 

ఇ. ద్వితీయాంకమున జాంబవంతుడు వాలికి రావణుని తోడి మైతి 

యనుపకారిణి యని తెలుపుచు దానికి శంకరుడే ఉదాహరణమని యీ క్లోకము 

చెప్పెను, 

ఉక రథో భూషణ మస్టి మాలా 

భస్మాంగ రాగో గజచర్మ వాసః 

ఏ కాలయసేపి ధనాధి నాధే 
సఖ్యా దశేయ (తి పురాంతకస్య. లి 

వృనభము రథము, ఎముకలపేరు భూషణము, విభూతి యనులేపనము, గజ 

చర్మము వసనము, ధనాధినాధుడై న కుబేరుడు ఏ కాలయవాసుడైన మితుడే 

నప్పటికిని శివుని పరిస్థితి యీ విధముగా నున్నది). తిమ్మ భూపాలుడీ భాగమును 

సీ! ముది గోదయే కాక మదికి ముచ్చటయైన 

నెక్క గల్లెనె బక్క. జక్కి. నైన బి.58 

అను పద్యమున తెలుగు జాతీయములతో విస్తరించి [వాసి దానిని రమణీయ 

మొునరిం నెను. 

ఈ. విశ్వామి[తుడు రామలక్ష్మణులను జూచి నవ్వి “వత్స సమంతా 

దుప శీలితోయం సన్నివేళః కచ్చిదస్మదీయా స్తపోవన భూమయః రమయంతి 
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వొం ఉప స్నేహయతి వా గార్హస్థ్య మృషణాం” (వత్సలార [ఈ ణు మ్మో 

వాస భూమి యంతయు చూచినారా, మాతపోవన భూములు మీ హృదయముల 

నాకర్షించుచున్నవా ? ఇచ్చటి బుషుల గార్హస్థ్యము మీకు (పీతి కల్గించుచున్న దా) 

అని ఆడిగను. ఈ సందర్భమున తిమ్మ భూపాలుడు ఆశ్రమము నందలి జంతు 

వులను వర్టించుచు నొక సీస పద్యమును, బుమలను వర్ణించు నొక సీసమును 

విస్తరించి (వ్రాసి (£-182, 188) ఆ ఘట్టమును |ప్రబంధోచితము గావించెను. 

ఉ. విళ్వామి తుడు రాముని గూర్చి తెలుపగా శతానందుడు లక్ష్మబుని 

నిర్దేశించి “అయం చాపరో లక్ష్మణః దిష్ట్యా భగవద్వశిష్మ (పసూతం కతకుల 

మృధ్యతే”” అని పలికెను, ఈ వచనమును తిమ్మ భూపాలుడు పెంచి యమకా 

అంకారముతో గూడిన కందనుతో చక్కగ ననువదించెను, 

కం. విని లత్మణుడో యిత డన 

మనమున నమ్ముని వశిష్ట మహనీయ తపో 

ఘనతర మహిమను మహి మను 

మనువంశము మిగుల సంభమంబున బొదలెన్ 2.800 

ఊం జనకుడు విశ్వామితునితో శివధనుర్మాహాత్మ్యమును వరించి 
చెప్పుచు గిరీ శ్రే నారాద్ధం |తిజగదవి జైైతం దివిషదా ముపాదాయ 

స్స్పరసిరుహ జన్మా యదసృజత్” శివునిచే నారాధింవబడి (బహ్మ, దేవతల 

తేజస్సును సమీకరించి జగ త్రయ ధ్వంసక రమైన యేధనుస్సును నిర్మించెినో 
యని దీని అర్థము. అనువాదక ర్త దీనిసి 

“ఏకార్ముకంబున కిందు కోటిరుండు 

దషాధ్వర ధ్వంసి ధన్వి యయ్యె ది. ౪26 

అని యధేచ్చముగా అనువదించి గీతమున “అఖిల విబుధ నికర తేజః [పచండి 

మని మాతము సూచించి ఇతర విశేషములను పెంచి వాసెను, 

బు, హర్పణఖ రాతి నిదుర లేక యావులించుచు కూర్చున్న మాల్య 
వంతుని జూచి “అధవా సామాన్యోోవి గురుకో మంతి భావః. విశేషేణ సాహ 
నిక రస వ్యవసాయ స్య చండ చరితస్య అస్మాకం స్వామినో రావణస్య ”అని 
తలంచెను, తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని విస్తరించి “అదిగాక సామామ్యుడగు 
ధరాధీశుని 
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సచివ భొవంటై న సకల కార్య 

నిర్ణయ నె పుణ్య నిర్వాహ సామర్థ్య 

బహుతర క్లాంతిచే భావమగు, వి 

భేషించి యీత డశేష సాహసరసె 

క వ్యవసాయ విఖ్యాతి జండ 

చార్మితుడై నట్టి మా రావణున కమా 

త్యుండట! యే మన నున్నదింక ! రై. 25 - 

అని విరించి ఉనువదించెను. 

బూ, శూర్పణఖ జనకజాసంపా పికి బలిమి తప్ప వేరొాండుపాయము 

లేదని నప్పుడు మాల్యవంతుడు “వళ్సే మామైవం” అని పలికినట్లు కలదు, 

దానిని తిక్ము భూపాలుడు “అకట ! యిట్టి యకటవికటంపు మాటలు నాతి నీకు 

బళకనీతి గాదు” (౪-89) అని వివరించెను. 

ఎ. మాల్యవంతుడు మహా పర్యాక్రమశాలియైన రాముని ఎదుట మన 

దుష్కార్మములు చెల్లునే యనగా హర్పణఖ “అవును ! నిజమే వివాహ సమయ 

ముననే నంతయు (ప్రత్యక్షముగా జూచితి" ననెను. అపుడు మాల్యవంతుడు 
“తదేవ మేకలోష్టవధః స్యాత్” అనినట్లు మూంము నందున్నది. తిమ్మ భూపా 
లుడు దీనిని 

క. అన నత డిట్లను వీజిడి 

తనమున బసలేని పనికి దాబోయినచో 
' మనపతికి నిక నవశ్యము 

ననితామణి, యేక లోష్టవధ 'సేకూరున్ §_48 

అని పెంచి అనువదించెను, మూలమున నున్న ఏకలోష్ష వధ శబ్దమునే తిమ్మ 
భూపొలుడు కూడ వాడెను. లోష్టమనగా “మృ త్తికా ఖండము” లోష్టద్వయా 

స్పాలనముచే నొండొకటి (బద్దలగును. రావణుడు మిథిల నుండి సీత నపహరిం 

చినచో రామరావణులకు సంఘర్షణము కలుగును, ఆందులో రాముడో రావణుడో 

మరణించునని యర్థము. 

ఏ. తృతీయాళ్వాసము నందు పరళురాముడు యముడంతకు మున్నే 

యుద్ధ రసికులైన రాజులనెల్ల భుజించి యుండుటచే నింక యుద్ధములు (పవరర్తి 

66) 



ర్ లలి 

ల్రని కతమున “నక వేకిలేని లంఘనములు వాటిల్లె గటగటా నారదునకు” (87) 

అని వ్రాసెను. ఈ చివరి వాక్యము అమూలకము, ఇందలి *వేకిలేని లంఘనము 

అనుమాట జాతీయమై రమణియముగా నున్నది. 

బి, పరశురాముడు నష్ట ద్వీపకుల పర్వత వర్తులైన రాజులను సంబో 
ధించి హెచ్చరింప రాముడు “శివుని విల్లు బాల్యకీడగా వితిచిన నేను ముందుండ 

పరోక్ష స్థితులైన రాజులను సిందించెద వేల? అహంకారియెన కార్త పీర్యార్టునుని 

భుజములను ఛేదించు కళచే జ్ఞాతసారమైన నీ బాహువేది నన్ను (పహరించునో 

చెప్పు' (4-58) మని పలికెను. తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని 

సీ॥ అనరాముడద్దితో “యయ్యకుసివమె త్తె” 

నన నవ్వి యిట్ట్లను నతని జూచి 

“సీ బాహు వెద్ది పోరుగా కది నేడేమి కూరగోయ బోయెనేి 

ఆను సందర్భోచితములగు వాక్యములతో పెంచి రచించెను. 

ఒ. భరతుడు రాముని జూది తండి మరణవార్త దెలుప చిత్రకూట 
మున కేతెంచిసపుడు “'రఘు౨ాము జూచి నేతజఐ (పవాహముల్ గురియ 

పాదంబు” ల కెజుగి కొంత తడవున కయ్యుదంతంబు గద్గద స్వరమున నెణి 

గింప రాముడును శోక మూర్చితుడై ధైర్యమున నంత తెలివొంది” (4-111 
నని శబరి జాంబవతునితో చెప్పినట్టు తిమ్మ భూపాలుడు వాసెను, మూలమున 

భరతుడు రామునితో “లోకమున కేకయ వంశ్యులకు ఆ (ప్రశయ ముండు 

ఆనల్పమైశ యకీర్హి స్తంభమును నిల్బనెందిన యొకనిచే తండి వంచితుడయ్యె'' 
వని చెప్పివట్లు మాత్రము కలదు. భరతుని శీలమును పోషించుటకు కాటోలును 
దీని ననువాదక ర్త విడిచివై చి పై విధమున భరతుడు విచారించుచు తండి 

మరణవార్తను దెల్సినబ్లును, రాముడు మూర్చితుడై నట్లును వా సెను. 

ఓ. విఫీషణుడు సీతను రామున కిచ్చివేయుమని రావణునకు తెలుప 

నాతడేమి చేసెనని సారణుడు మాల్యవంతు నడిగెను, మాల్యవంతుడు రోషాంధ 

తమమున మునుగు రాక్షసరాజు విఖిషణు డేవిధమున శ్యతువునైన నాశయిం 
చునో యా విధమున నొనరించెనని పలికెను, తిమ్మ భూపాలుడు దానిని పెంచి 
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““ఆడరానట్టి దుక్భాషలాడి యతని వెడల [దోయించె ఘనమదోదకత్తు డగుచు” 

(4 -15) అని వివరించి |వాసెను, 
లు 

15, అమూలకములగు విశేషణములతో కావించిన విస్తరణము : 

అ. రాముడు పరశురాముని సమీపింపగనే వరశురాము డితని చూచి 

' కథమయ మసొ [శూయమాణ గుణొను కల్పితాకార సంవాదీ దాశరధిః అని 

పల్కిన టు మూలమున నున్నది. తిమ్మ భూపాలు డిచ్చట మూలము నందలి 

సమానమునే యథాతథముగ |పవేశ పెట్టినను అంతకు ముందు, “అని చేర 

నేతెందు నవ్వుంచనా చుంచువుం గనుంగొని" (౫-108) ఆని రామునకు మూల 
మునలేని 'వంచనాచుంచు నను వి శేషణమును చేర్చెను, 

నకు డుత్తరము పఠింపగనే రాముడు దానిని తలదాల్సి లత్మణు 

నితో * ల sae నిజా మస్మ దారాధన సహాధ్యాయినీం [పజావతీ 

మాదాయ పురోభవి” (పుట శిశిర) అని పలి.నట్లు మూలము నందున్నది. 

తిమ్మ భూ పాలు డిచ్చట కీతకు రెండు మూడు వ ముల నదికముగా చేర్చి 

యుండెను. “అన్న । లక్ముణ ! శుభలత్షణాఢ్యయు, ఆయోనిజయు, నస్మదారా 

ధవ స్మబహ్మచారిణియు నగు నీ వపనం దరలించుక గమనోచితోద్యోగంబున 

నతివేగంబున బురోభాగలబున వసించి యుండుము” (8-215) నిజాం అనుచోట 

“అయోనిజాం' ఆని యే (పతిలోనైన నున్నదేమో '%పజావతి' యనగా వదినె, 

ఇ. రాముడి సీరధ్వజు డెవరని యడుగ విశ్వామ్మితుడు “వత్స! 

[శుణోసి. విదేహేషు మిధిలాం నామ సగరీం” అని చెప్పుట మొదలు పెన్లును. 

తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని విశేషణములతో పెంచి పై వచనమును 

“'“పఏనకా రాఘవ | దైనం 

దిన శుభ శుంభత్ విదేహ దేశములోనన్ 

ఘన దాన యురీయుతకుం 

భి నిరాకృత సీలగిరిని మిథిలా నగరిన్ "” 2_215 

అని కందముగా ఆనువదించెను, 

ఈ. రత్నచూడుడు హేమాంగదుని తో “సభేకిముచ్యతే మహతామ 

ప్యుపరి కిమవ్యయం రావణకి' అని రావణుని |పశసించెను. తిమ్మ భూపాలుడు 

దానిని తెనిగించును, 



ర్లిక్తీ. 

“ప్రణత నిధినాధ సఖుని సీ పంక్తి ముఖని” 4 వత 

అను విశేషణమును పాదపూరణకై. పెంచి (వ్రాసెను. 

ఉ. మూలమున రాముడు పుష్పకముతో నయోధ్య కరుదెంచుచున్నాడని 
యున్నది (7-8) తిమ్మ భూపాలుడు 

““అమరవిరోధి మందిర సమాహృత (వుష్పకరాజ మెక్కి)” 

ఆను విశేషణము నధికముగా వాడెను, ఇ్లే ఆం|ధకవి నువేల పాదమునకు విశే 

షణమైన”” మృగా ఖీలస్వనో దృేదమున్ (6-11) ఆని (వాయుట కూడ 

అమూలకమే, 

ఊి* రాముడు సీతకు చర్చదుని వర్ణించి చెప్పుచు “న్నేతానాం మధు 
పర్క స|తమ్' (లోక లోచనములకు దధిఘృత మధు (పస్తుత సర్వ వస్తు 

యజ్ఞము) అనియు *'శ్ళంగారన్య రసాయన మనియు తెలిపెను (1-67) 

ఆనువాదకర్త ఈ రెండు విశేషణములను పెంచి” నిఖిల లోకానీక నేత 

పంక్తికి నెల్ల మధుపర్క_ సత సామ్యంబుగాంచె. కామినీ కాముక కామిత 

శృంగారము నకు రసాయనంబన దనర్చి” యనియు రచించెళు. (6-118) 

బు. రాముడు కుండిన నగరమును వర్ణించుచు ఇదిగో ముందు మహా 
రాష్ట్రమండలై క. మండనమైన కుండిన నగరమని పల్కెను. తిమ్మ భూపాలుడు 
“నర్మదా తరంగ నిజహేమ కేతు సంరఠరంభి' మను విశేషణమును సందర్శో 
చితముగ దీనికి చేర్చెను. 

సంగ్రహీకరణము : 

ఆ. దశరధుడు విశ్వామిత్రుని ఆగమన కారణమడుగు సందర్భమున 

“యదియం త్వదుపస్థాన నులభసంభావ నాతి పసంగ సంగీత నర్తకీ మే 
చిత్త వృత్తిః నియోగానుగహవాయ సృహయకి (పు. 88) అని పలికెను, 

అలో Ct) శ! 

అనగా “స్వయముగా వచ్చుటచే మీరు చూపిన ఆదరాతిశయము కీర్తించుట 

యందు నటీయైన నా చిత్తవృత్తి ఆజ్ఞా (పథాన రూపమైన మీ అనుగ్రహమును 
అం wD టి జో షష 

కోరుచున్న'' దని అర్దము, ఇచట చిత్తవృత్తి నర్తకితో పోల్చబడినది. తిమ్మ 
థి wD lames wD 

భూపాలుడా పోలికలను విడిచి వైచి 



ఫ్ లిఫ్ట్ 

క, కావున భవదాగవా సం 

భావనచే నలరు నాదు మదీ గోరెడు నో 

దేవ నియోగానుుగహ 

మీ వేశం గరుణ నావతీవే యనుడున్ 1.213 

ఆని అనువదించెను. క్రీ ర్రించునది గాయని కాని న ర్హకి కాడు. అందుచే నతడు 

బానిని విడిచి యుండును, 

అ. రామలక్ష్మణులు విశ్వామితునితో నరుగు సందర్భమున వై తాశికుడ 
మధ్యాహ్న కాలముగు సూచించుచు దశరధ నిట్లు (ప్రశంసించెను. “'అపిచే 
దానీం పటీర తరు కోటక కుటీర మద్యా సేనః 

శ్లో. (పత్యక్షర [నుత సుధారస నిర్విషాభిః 
ఆ శీర్చిరభ్యదిక భూషిత భోగ భాజః 
గాయంతి కంచుక విసిహ్నుత లోమహర్ష 

. స్వేదోర్మయ స్తవ గుణా నురగేం।ద కన్యా? 1_65 

అనగా “ఇప్పుడు చందన వృతముల తొ బ్ఞలనెడి కుటీర ములందు కూర్చు 

న్నవారై |ప్రత్యక్షరము నందును _సవించుచున్న అమృతముచే విషళూన్యము 
లైన దంష్ట్రలచే మిక్కిలి అలంకరింపబడిన ఫణాభాగములు కలవారును, కుబు 

సములచే కప్పబడిన గాన రసాస్వాద జన్యమెన రోమాంచనములును, స్వేదోర్ము 

లును గలవారును ఆగు నాగకన్యలు నీ గుణములు గానము చేయుచున్నా"” రని 

ఆర్థము, దీనిని 

చం నెలకొని వేడ్క బాడెదరు నీ గుణముల్ ఫణముల్ గదల్బుచున్ 

బులక విభిన్న కంచుక సముద్గత సమ్మద ఘఠ్మ పూరలె 

కలరసనాయుగాన్విత ముఖ స్థలితాతర యుక్తి ర్తి పా 

టిలగ బటిరకోటర కుటేరములన్ ఫణిరాజకన్యకళ్ 1.267 

ఆని అనువదించెను. మూలము నందలి “ప్రత్యక్ష్షర (నుతి +. ... భూషిత 
భోగభాజఃి” అను విశేషణము నందలి భావమును తిమ్మ భూసాలుడు విడిచి 

వైచి ఫణముల్ కదల్పుచున్ అని మ్మాతము వాసెను. కలర సనా యుగాన్విత 

ముఖ స్థలితాక్షర యుక్తి అను భావము మూలమునందు లేదు. మూలమున 

కంచుకములచే కప్పబడిన పులకాంకురములున్ను స్వేదోర్ములును కలవారని 
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యుండ త్మ్మ భూపాలుడు “పులకములచే పీడలిన కంచుకముల నండి బయ్: 

ల్వడిన సమ్మదఘర్మపూరమలు కళవారని ఆన వదించెను. 

ఇ. విశ్వామి తుడు “సఖే దశరధ !షపియమపి తథ్య్మమాహ వై తాళికః'” 

అని పిమ్మట “ముదోద్దూత్రై ౩'” (1-68) అను శ్లోకమును. చెప్పెను. తిమ్మ 
9 ఈ య | 

భూపాలుడు, 

క. ఈ లీల విన్నవింపగ 

నాభించుచు వామదేవు డనియెన్ మేలో 

భూలోకనాథ $ యీ వై 

తాళికుడు |పియల బెసంగ ద_త్ర్వమెపాడెన్ 1.266 

ఆని విళ్వామితుడన్న వచనమును వామదేవు డన్నట్లు కంద పద్యమును (వాసి 

తరువాతి “ఆనిన రత్న భారముని” (1-69) అను పద్యమును కూడ వామ 

దేవుడే చెప్పినట్లు (వ్రాసెను. వైకాశక గీత పద్యమునగల “కల రసనా యుగా 

న్విత ముఖ స్థలితాక్షర యుక్తి” (1-287) అను సమాసమునకు, పె శ్లోకము: 

నందలి “జివ్వోయుగ్యాభి పూర్ణానన విషమ సముదీర్ణ వర్జాభిరామమ్” అనునది. 

మూలముగా కన్పించుచున్నది. ఈ విధముగా తెలుగు కవి 267, 269 పద్యము 

లందలి సందర్భము ఒక టే అగుటచే తరువాత నిళ్వామితుడన్న శోకము నందచి 

ఒక భావమును వై శాళికుడు పలికిన పద్యము నే చేర్చెను. 

ఈ- [పథమాంకము చివర వామదేపుడు “నిర్మల న్వుభావులు నిర్మల 

[పకృతి గల జనుల ఎడ అకారణ. స్వే హమును కలిగి యుందు రని పలుక 

దశరధుడు “రత్నాకరో జనయికా"”' అను శ్లోకమున (1-69) “సముదుడుత్చా 

దకుడు, అమృత కౌసుభ పావీజాత ములు సోదర వర్మను. వారి విషయమేమి. 

చెప్పవలయును ? జగమున (పేమ బీజ మచింత్యమైనది* అది తత్తా్యాంతరా|ి 

తమై యుండును. అనగా జన్య జనక భావ సమాన గర్భ జాతత్వాదుల కంఠ 

నన్యమై యుండును. (50 తెరచింత్య మిహ తత్ పున రన్య అవ తత్వాంత 

రిమ్) ఆందుచేతనే చర్మదుడు కుముద బంధువని చెప్పబడుచున్నాడు.” అని 

పల్కెను. దీనిని తిమ్ముభూవాలుడు “ఆ పయోధి తం|డి, కౌస్తుభ ,పారిజాత 

ములు సుధయు నసుజ సముదయమైన నేమగును దాన్న తుహిన కిరణుండు 

కుముద బంధుండె నిజము” (:-276) అని ఆనువదిందెను. అనువాదమున 



ఛ్? 

“పేను బీజమచింత్యము. అది తత్వాంత రా శ్రితమై యుండును.” అను భావము 

వదలి వేయబడినది. మూలమందు చెప్పబడిన చందుడు కుముదముల యెడ 

స్నేహము కలిగి యుండుటకు కారణము తెలుగున లోపించినది. 

ఉ. చీకటి వచ్చుటచే చూడజాలఅని న్మేతములకు మజల చూచు శక్తి 

నొసంగు నమృత కీరణుడు సూర్యా సమయ కాలమున అతిథియె రాగా పద్మ 

ములు విముఖత్యమును పొందినవి. ఆందుచే చం|దుడు తన పాపమును వాని 

కొసంగి వానినుండి నుందరీ వజ్న సాదృళ్య పుణ్యమును [గ్రహించినాడు అను 

నర్థము గల (11-92) శ్లోకమును తిమ్మ భూపాలుడు “జనులు సుధాకరుండన 

విశాల తమః పటళలంబు (గమ్మిచూ పెనయని కన్నుదమ్ములకు దృష్షి యొసంగు 

ద్విజేం(ద్రు డర్ధియై చన (2-కీ0శీ) ఇత్యాదిగా అనువదించెను. ఇందు తిమ్మ 

భూపాలుడు మూలము నందలి “సూర్యోఢే” (అ స్తమిత సూర్య కాలాగతే) 
ఆను మాటను విడిచి వై చెను. ఇది చాల ముఖ్యమైనది. 

అతిధిర్యన్య భగ్నాళో గృహాతొ పతినివర్తతే 

సత_వ్వై దుష్కృతం దత్వాపుణ్యమాదాయ గచ్చతి 

అతిధా విముఖే (పోకం గతం యత్ పాతకం నృణాం 

త దేవాష్ట గుణం (ప్రోక్షం నూర్యోఢే విమఖే గతే 

ఆని ధర్మశాస్త్రము - ఆతిథి ఎవని గృహము నుండి భగ్నాశుడై యరుగునో 

వానికి తన పాపము నొసంగి వారి పుణ్యము (గపాంచి యరుగును, ఆతిథి 

విముఖుడై పోయినచో మానవుల కెంత పాపము కలుగునో సూర్యోఢ' కాలమున 

విముఖుడై యరిగినచో నాపాప మెనిమిదింతలగు” నని రాని యర్థము, అందుచే 

“సూర్యో ఢథే' అను పదమును కూడ అనువదింప వలసినది. 

ఊ. శబరి జాంబవంతునికి “రాముడు నిరాధుని జంపెనని చెప్పు సంద 

ర్భమున | 

క. అంత విరాధుని రాఘపు 

డంతకపురి కనిచి సంభమాతిశ యం బొ 

క్మాంతరమున బెనగొన న 

త్యంతత్వర నుత్తర [కి యలు దీర్చి దగన 4.18 



ర్2ర్రి 

అను పద్యమును తిమ్మ భూపాల డు (వ్రాసెను. రాముడు విరాధునికే ఉత్తర 
(క్రియలు దీర్చెనను భావము పై పద్యమున స్ఫురించుచున్నది. ఇచట తం|డికి 
నని చేర్చిన నుచితతరముగా గండెడిది. మూలమున “పితుః (కియామతి 
వాహ్య”” (పు-శీరర) అని యున్నది. 

బు, రత్నచూడుడు కవి రాక్షసుల యుద్ధమును వర్ణించుచు “పరాజయ 

ముచే వినళ్యరమైన కాంతి గల యీ రాక్షసులు తమ వి సృతములైన కాయము 
లచే నసమయము నందే ర్యాతిని గల్చించుచు తమ దేహకాంతులచే నాకాశమును: 

దీర్చదివసము గలదానిగా చేయుచు భూమిపై _పకాకించు వానరులనెడి యగ్నుల 
ధూమకాంతిని ధరించుచున్నా" రని పలికెను (6- మ తిమ్మ భూపాలుడు దీసని 

గీ. “ఎలుపుమై చాయచే బగలెక్కు.డై న 

రీతి గనవచ్చు దివి శనెవ్యరి తనువు లధి 

క తిమిరముజించు దత్కవి కఠిన వహ్ని 
కడను దద్దెత్యులను ధూమమడరె నివుడు 4.257 

అని గీత పద్యమున ననువదించెను. పద్యము చిన్నదగుటచే నతడు “కాయా 

భోగెః అఖండ తమసినీం విదధతః ఛిదుర శ్రియః” ఆని మూలమున వేయ. 

బడిన విశేషణములను విడిచి వై చెను. 

బూ. విభీషణుడు అర్థనారీశ్వర మూర్తిని “శ్రీ నపుంసక పదవ్యతి 
లంఘినీ చతుర్ధి [పకృతిః” (7-8౪) ఆని వర్ణించెను. అమూర్తి కేవల శ్రీ 

కాదు, స్రీ పుంస వ్యతికరత్వముచే నపుంసక (ప్రకృతియు గాదు. ఆందుచే 
చతుర్ధ పకృతి యని మూలకారుడు తెలిపెను. తిమ్మభూపాలుడు స్త్రీ పన్న పుం 
సక పదపర ప్రకృతిని దగు శంభుమే” నని యనువదించెను. చతుర్ధ (ప్రకృతి 

ఆను పదము విడిచి వైచుటచే మూలము నందలి సౌందర్యము లోపించినది. 

అనువదింసక విడిచిన భాగములు : 

ఆ. జనక విళ్వామ్మితులు సూర్య వంశమును గూర్చియు, శివుని విల్లు 

విఅుచుట యను | శుల్ఫ-మును గూర్చియు సంభాషించుకొను చుండ రామలక్ష్మ 

ఎర ॥ శో లజ జ క? ఇ జ బులు సవిమర్శముగా “కథమస్మదీయాః కథాః [(ప్రన్తూయంతే యని పల్కినట్లు 

మూలను నందున్నవి. తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని నదలి వై చెను. 



ర్వ్లి9ి 

ఆ. ఇతర రాజులు రాముపకీడుకారని విక్వామి తుడు పలుక లత్మీణు 

డాత్మగతమున నేను చెప్పదలవినదే ఉపాధ్యాయుడు చెప్పినాడని యనుకొనెను, 
(వుట 100) తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని గూడ విడిచి వై చెను. 

ఇ. (శవణ గుహుని దగ్గజకు పోయెదనని జాంబవంతునితో పలికి చెడ 
న పిమ్మట నేపథ్యమున లక్ష్మణునకును భితుక వేషముననున్న రావణునకును 

జరిగిన సంభాషణ మున్నది. దానిని తిమ్మ భూపాలుడు విడిచి వైచెను. దాని 

వలన రావణుడు వేషధారియై పంచవటి కరుదెంచుట తెలియ వచ్చునని మూల 
కవి భావము. 

ఈ. గుహుడు సీత యుత్తరీయమును రామున కిచ్చిన వీమ్మట రాముడు 
సీతను స్మరించి దుఃఖించి “రావణుడు శివు నర్చించుటకై చం|ద్రహాసముచే తన 
తలలు తజుగుకొనెను.నా యస్త్రము లిప్పడా చందదహాస హతకత్తుణ్ఞ మార్గమునే 

యనుసరింపవలసి వచ్చుచున్నవి గదా” యని యనుకొనెను. (5-26) దీని 

తరువాత లక్ష్మణుతు వనౌకసులు కూడ మన యందు సద్భావము నపేక్షించు 

టకు కారణమేమని రాము నడిగెను, అంత రాముడు మన వంశమునకు మూల 

పురుషుడైన సూర్యుడే న్నుగీవునికి తండి. ఆందుచే నత ప మనకు ననాభియని 

పలికి యు త్తరీయమును జూచిొనసు[గీవ హనుమంతులను దర్శింపగోరుచున్నాను. 

బుశమూక మార్గమును జూపు”మని యడిగినట్లు మూలమున నున్నది. దీనిని 

ఆంధకవి వదలి వై చెను, 

డీ. ద్వితీయాంక మున రామలక్ష్మణులు మాటాడుకొనుచుండగా దీక్షిత 

వేషుడైన విశ్యామి!తు డచటికి వచ్చెను. అప్పడు రాము డాతనిని చూచి 

లక్షుణునితో 

కర్మణః (శూయమానన్య హ్యంజవై 8 అధికోజ్జ్యలాం 

తప స్తేజోమయీం లక్షీ మద్య పుష్టాతి మేగురుః ఏ_$6 

అని పలికెన. తిమ్మభూపాలు డేలకో ఈ శ్లోకము ననువడింవక పదలెను. 

ఊ. మేఘనాదుడు మరణించిన వార్త విన్న పిమ్మట వపకుడు పెకి 

చూచి విమాన పంక్కులు దెజ్యుఖములందెల్లెడ పర్యటించుచుండుటచే దుర్వార 

కోప బాడబానల నిపీయమాన శోక సము[దుడగు రావణుడు దొళరధి విజయ 

(67) 



ర్లి0 

మునక సన్నద్దుడగు చున్నాడని పలికెను ఇచట దాశకధి విజయమనగా 

రాముని జయించుట కనియు, రాముని విజయమున కనియు, షష్టీ సమాసము 

క ర్హృకర్మములు రెండింట నన్వయించుచున్నది. అందుచే సారణు డది విని 

“కష్టం కథం దాశరధి విజయా యేతి ఆవిశిష్టోప పత్తిక కర్శృ కర్మ కార్య 

విషయం మయస్య వచన” మ్యని పల్కెను. (పుట శఈ4%) అనుకర్త దీని నను 

వదింప లేదు 

బు. చందుని యందలి మచ్చను వర్థించుచు మూలమున “తరుణ 

తమాల కోమల మలీముస మేత దయం కలయతి చంద్రమాః కిల కళంక మితి 

(బువతే (2-79) అను శ్లోకమున్నది. (ప్రొఢమైన తమాల వృక్షమువలె కోమల 

మును శ్యామలమునై న చిహ్నమును చందుడు ధరించుచున్నాడు. దానిని లోకులు 

కళంకమని చెప్పుచున్నారు స్ట అని పై శ్లోక పూర్వార్థము యొక్క అర్థము, తిమ్మ 

భూపాలుడు దీనిని వదలి ఉ త్తరార్థము ననువడించి “లోకులాడుటలు కావని 

చీకటి గాక యీ నుధా శుటి*కు ee మించు దొరకుం బరికింస కళంక 

మున్న దే” యను భాగమును (కొత్తగా చేర్చెను. 

అన్యధాకర ణము వ 

తిమ్మ భూపాలు డౌచిత్యమునకై కొన్నిచోట్ల మూలము నన్యథాకరించు. 

చుండును, వామదేవుడు దశరధునికి వశిష్టుని సందేశమును తెలుపుచు “*ఇమాంచు 

సర్వ సందేశ సంగహకారికామ్ కారికా మతి పయత్నేన భగవాన్ భవంతమను 

స్మారయతి” అని వలికెను. ఇచట కారిక అనగా శోక మని అర్థము. తెలుగున 

శ్లోకము లుండవు కావున తిమ్మ భూపాలుడు “సకల సందేశ సం|గవా కందం 
బగు నిక్క్మంచంబు నీ డెందబునం బొందు పజుపుమని ముని పురందరు డాన 

తిచ్చె” నని కారికా పదము స్థానమున కందమను పదము నుపయోగించి తరు 

వాతి క్లోకమును కంద పద్య రూపముననే తెనిగించెను. 

ఆ. (పతీహోరి కౌశికాగమనమును తెలివినంతనే వామదేవుడు కస. 

సమీపించి శాత విధిచే పురస్కరించి లోనికి |పవేశ సెళ్టైద” నని పలికి 

(పశీహారితో కలిసి నిష్క-మించినట్లు మూలమున నున్నది, తిమ్మ గ డు 

దశర ధు “డగ్గాధినందను తో డ్తేరగ వామదేవు ననిచెన్ హర్ష్మ్యపకర్షంబుసన్” 
(1- 156) ప్రస దశరధుడే వామదేవుని పంపినట్లు వాసి ముర స ఇది దశ 

ఏట, 

రధునికి ప యెడ గల గౌరవమును సూచిచుచున్నుడి, 
Ch 



రక! 

ఇ, దశరధుడు విక్వామితునితో 

రో త్వం చేద్దీకమాణో యక్ రామభ్యదం (పతీక్ష సే 

తన్నః పతివళి'వృ్తి మియం చరతుమేదిసీ 

అసి పల్కెను, “మునిచం[దా! యాగ దీక్ష [గ్రహించు నిచ్చగల నీవు రామ 

భ దుని యాగ రక్షణకై తీసికొని పోవ గోరుచో మాయీ భూమి మాలిన్యాది 
[పోషిత భర్తృక వధూ చిహ్నమైన పాత్మివత్య చరితము నాచరించు” నని 

యర్థము. ఇచట (ప్రకాశటీక ఇట్టు (వాయుచున్నది. “తదా నః అస్మాకమియం 

మేదినీ ధరా, పత్మివతా వృత్తం మాలిన్యాది పోషత భర్తృ వధూ చిహ్నమ్, 

చరతు కరోతు” రాముడే ఈ భూమికి రాజు. అతడు నీచే తీసికొని పోబడినచో 

భూమి (పోషిత భ_ర్హృకయై మాలిన్యమును వహించును. దీనివలన రాముడచిర 
కాలముననే తిరిగి రావలయునన్నది సూచితమగుచున్నది. 

తిమ్మ భూపాలుడు పై శ్లోకము నందలి రెండవ పాదమునకు భిన్నమైన 
అర్థము [గహించెను. 

“ముని సం|క్రందన ! గాధినందన । మఖంబున్ జేయ నూహించిరా 

ముని గాంక్షించితి రేని నీతి చతురంభోరాః సంభూత మే 

దిని మాపట్టున నింక గైకొనెడు బాత్మివత్య సాంగత్యమున్ ” 1-241 

అని (వాసెుు. “యాగరత్షణకై మీరు రాముని తీసికొని పోయినచో భూదేవి 
మా యెడ పాత్మవత్యముతో గూడి యుండు” నని భావము ఆనగా మా రాజ 
త్వము స్థిరముగా నుండునని యభిపాయము. వ్యాఖ్యానమున కించుక భిన్న 

ముగా నున్నను ఈ అభిపాయము గూడ సమంజసనముగానే యున్నది. 

ఈ. రాక్షను లరుదెంచు వళయైనది కావున విశ్వామి| తుడు రమ్మని శున 

శ్శేపుని ద్వారా కబురు పంవినాడని లక్ష్మణుడు పలుక రాముడు “వసుమతీం 

నీరాక్షసొంకోర్తుం మే ధనుః పుణ్యాహమంగళ మాదధాతు” ఆని పలికెను, 
తిమ్మ భూపాలుడు దానిని “మత్పటుచాపంబు జగం బరాక్షస మొనర్చం బూని 

మౌర్వీపరిన్సుట టంకార మిషంబునం దొరకొనుం బుణ్యాహమంతావళుల్ ” 

అని యనువదించెను. ధనుస్సు పుణ్యాహ మంగళ మొనర్చుననుట కంటె నది 

మౌర్వీ వరిసుట టంకార మిషంబున బుణ్యాహ మంతముల నారంఖించునని 

చెప్పుట యెక్కువ యౌచిత్య శోభితమై యుస్నది. 



ఫ్ బిల 

ఉ. వామదేవుడు విళ్వామి తునికి రాము నెటింగించిన విమ్మట విశ్వా 
మీతుడు దశరధుని, విభాండకుని పు|తవంతులలో |శేష్టులని [పళంసించెను. 
ఆంత దశరధుడు “భగవన్ ! ఏనమేవై తత్” అని పలికెను. కొన్ని (పతులలో 
ఏవమేవై తత్ అను దానిని వామదేవుడన్నట్లున్న ది. తిమ్మ భూపాలుడా పద్ధతినే 

గహించెను. 

చం. తమకు వశిష్టసంయమి (పథాన గురుండ. భవాదృకుల్ సమ 

_స్టము వెలయించు వారలుగ ధార్మికులౌమను వంశ పార్టివో 

_త్తములకు నెల్ల నీ దశరధ పభుడెల్ల, నిజం బినాన్వయ 

(పముఖులు రాఘవుల్ ధర విభాండక సూను తపః [పభావముల్ 
1235 

ఆని పల్కెను. ఈ పద్యమునక్రు మూలమైన 

ల్లో యేమై[తావరుణిం పురోహితవతో వంశే మనోః జజ్ఞిరే 1-51 

ఆను శ్లోకమును మూలమున దశరధు డన్న ట్లున్నది కాని దానినీ విశ్వామిత్రుడు 

వామదేవునితో నన్నట్టు (వాయటయే సముచితముగా నున్నది 

ఊ. రావణుడు సీతను తనకిచ్చి వివాహము చేయుమని యడుగుటక్సై 

పం పెనని, శౌష్కలుడు తెలుప జనుకుడే సమాధానమును చెప్పక యూరకుం 
డెను, ఆంత శౌష్క లుడు రావణునంత వాడు సీత నిమ్మని యడుగుచుండ గా 

“తత్కిాం మూఢవదీక్ష సే” (8-41) er వలె చూచెద వేల?) యని 

పలికెను. సభలో నిట్లు రాజుకు జలుకుట యవచిక మగుటచే తిమ్మ భూపాలుడు 

దానిని మార్చి * mer ధి నూరకండ దగవే తగవేది” ఆని చక్కగా 

సనువదిందెను. 

బు, శౌష్కలుడు దళ గీవుడు మాహేశ్వరుడు. ఇతర రాజులు 

చుద్రులు. (త దాళ్చాన్మేమపిభుజః) శివ ధనురారోపము శుల్కము. సీతా! 

ఎమగుదువో గదా. (హా సీతే! కిం భవిష్యసి) అని పలికెను. దానిని తిమ్మ 
భూపాలుడు 

పరమ శైవ శిభావణి పంక్తి ముఖుడు 
జమ్ము దూలమ్ము లన రాజస్య కోటు 

లజగవారోపణము శుల్కమట్టు గాన 

నెట్టులున్నదో నీ పూజ యిక మహీజ! 2.865 



బలికి 

అని అనువదెంచెను. మద్రులనుటకు జమ్ము దూలము లనియు, సీతా నీవే మగు 

చువో యనుటకు నెట్టలున్నదో నీ పూజ యిక మహీజ! యనియు ననుట జాతీ 

యోక్తులతో గూడి రమణీ చుముగా నున్నది. 

బూ, రాముడు శివధనుస్సును విజిచినప్పుడు కలిగిన శబ్దము |బ్రాహె 
ణుల ముఖమున సీతాపాణి [గహణమును సూచించు యజుస్సూ కృమును, స్త్రీల 

గండ [ప్రదేశమున చూంగలిక మైన ఉలూలు ధ్వని యు, నభో మధ్యమున శ|తువు 
లను ఖండించు నప శ్రుతి శతమును నయ్యెనని శతానందుడు వర్ణించెను. తిమ్మ 

భూపాలుడు దీని ననువడించు పు 

క్షితి దేవ |పకారాననాంబుజము౯న్ సీతా వివా హోశ్సవ 

[కుతి మంతావశియై వధూముఖమ లన్ శోభానెయై, వింటగౌ 

యత రత్లోహతికై యుప శ్రుతి శతంబై, దోచె ద|దామదోః 

(పతిభాకృష్ణ (తుటద్వుప ధ్యజ ధనుర్శంఖో+ి నిధ్వానముల్ 2.881 

ఆని యనువదికచెను “ఉలూలు ధన్లినిః' ఆను దానిని 'శోభానో యని యనువ 
దెంచుట యౌచిత్య శోభితమై యున్నది, శోభానె యనగా పెండ్రిలో స్త్రీలు పాడు 

నొక రకమైన పాట. 'కపోల కంచళతలే యను దానిన “ప్వుఖ్రములన్” అని 

యనువదించుటయు నుచితముగనే నున్నగి, క పోలతలము9 నులూలు ధ్యనిగౌ 

తోచుట కంటె ముఖము అందు తోచె ననుట యెక్కువ సమంజసముగా నున్నది*ః 

“ఉప్యుతిళతం” అను మాటకు పకాళ టీకాకారుడు “శ్రవణేందియు శత సమీ 

చేఘ” అని అర్థము |వాసెను. మింట నాయత రక్షోహతిక్రై యుప శుతి శతంబై 

తోచెనను ననువాదమే యు క్రతరముగా నున్నది. ఉప శ్రుతి యనగా భవిష్యర్వి 

షయ సూచన. ఈ పద్య మనువాదమున శతానందుడు చెప్పినట్లు కాక కవి 

చెప్పినట్టే యున్నది. | 

ఎ. “(ప్రభాత కాలమున నీ నవోఢ సిగ్గుచే వంచుకొన్న ముఖము 

కలదై రఎాస్య వృత్తాంతము నడుగుదున్న సఖులను ఆనందింప జేయుట లేదు. 

కాని ఆమె కుచముల యందలి చమత్కారము అనిశమును మకరికాది స్మత ముల 

లిఖించు సహచరులకు గూఢముగా నఖక్షతమును (ప్రకటించచున్న ది”(4-6) 

తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని “కోడె మిటారి చన్నుగన కుంకుమ ప్మతకముల్ 

రచింప చేకూడి తదీయ బీతృృతి నిగాఢ నథాంకము దెల్పవారికిన్” పై శ్లోకము 

నందలి “చనుత్కా“॥” ఆను వదమునకు 'విచ్చితతా' యను నర్భమును [ప్రకాశ 



ల్ర్లొటీ 

టేకాకారుడు తేల్చెను. తిమ్మ భూపాలుడు దానిని చీత్యుత్ యని యనువదొం 
చెను. అనువాదమే యెక్కువ రమ్యముగా నున్నది, 

ఏ, జాంబవంతుడు శబరితో వాలి దైరాజ్యముచే డీణు లై న (ప్రకృతులు: 

కిష్కి౦ధ యందు ను గీవు నభిషేకింప గోరి రాముని సాహాయ్య మపేక్షింతు 
రని చెప్పినట్టు మాల్యవంతుడు కూర్చణఖతో తెలుప “*కథంక్ష తియ పోతకో 
వాలి నిగ హేవి నహాయస్సమీహ్యతే” అని యడిగెను. (ఈ క్షత్రియ కుమారుడు 
వాలి నిగహమున కూడ నహాయుడుగా కోరబడుచున్నాడా ?) తిమ్మ భూపా 
లుడు దీనిని శాంబవంతుడు శబరితో తాను జెస్పవలసిన దంతయు జెప్పిన 
సిమ్మట 

ఈ నృపపోతము వాలి న 

హీన భుజాళాలి దునుమ నేదురే యితరుల్ 
దీనికి భువి గుడి [మింగెడు 

వానికి గుడి లింగ ము[టవడియము గాదే! 8-60 

అని యనువదించెను. భావ మొక్క టే యైనను మూఎమునకును ననువాదము 
నకును గొంత భేదమున్నది. వాలి నిగహమున గూడ సహాయుడుగా కోరబడం 

నింతటి పరా కమవంళతుడా ! యని శూ క ఆఖ యడిగినట్టు మూలక ర్త భావము, 

మహావరాక్రమ కాలియైన వాలినే యీ నృప కుమారుడు దునుమ నితరులు వీని 

కెదురా ! యని యనువాద మందలి భావము. రాము డింకను వాలిని దునుమ 

లేదు. అందుచే మూలకర్త భావముచితతరముగా నున్నది. అనువాదకర్ర 
యిచట సందర్శ్భోచితముగా గుడి మింగెడు వాని ... ... అను లోకోకక్రిని 
(పవేశ పెను, ' 

థి. పరశురాముడు శివధనుర్భంజన సమయమున తన్ను గణింప 

కుండుట క్మాగహించి “మహా సేనోయస్యపమద యమదంష్టాంసహచరై ః శరై 
ర్ముక్తా జీవన్ ద్విగివ శరజన్మా సమభవతే (4-82)” (యమ దంష్టా9 సోదర 
ములైన నా ళరముల నుండీ ముక్తుడై [బతుకుచు కుమారస్వామి రెండు సారులు 
శర జన్మ్నుడయ్యెను) అని పలికెను, “పమద' యనునది రామునికి సంబోధ 
నము. కొందటు దానిని మిక్కిలి మదించిన యమునికి విశేషణముగా చేసినట్లు 
కాస్పించుసు, ఈ శ్లోకమున శరజన్మ పదము ముఖ్యమైనది, అది పరివృత్రిని 

సహింపదు. అందుచేతనే తిమ్మ భూపాలుడు “శరజిశ్మంబినుమాణు గాంచె” 



శ్శెర్ 

(వ. 108) అని పద్యమును మొవలు పెట్టి మూల భావమును నిపుణముగా (పక 

టించెను, 

ఒ. చతుర్ధాంకము చివర రాముడు సితాలక్మణులతో వెడలిపోవుచు 

శునకు నుద్దేశించి “యశథాసుస్థం తాతం శశోమితథా భవతా విధాతవ్యమ్””అని 

పలికి నిష్క.మించినట్లున్నది. *సుస్టం' ఆశగా “ప్రా ప్రనుస్థభానం ప్రసన్నం” 

ఆని వ్యాఖ్యాత యర్భమును (వ్రాసెను. తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని “మద్దురుండు 

స్వన్థుండై యుండె ననుచునే వినునట్లుగా ననఘ నడిపింపవఆయుి (8.291) 
ఆని యనువదించెను, స్వస్థుడ నగా సుఖముగా నున్నవాడు, స్వర్గమున నున్న 

వాడు (మరణించిన వాడు) ఆను రెండర్థములు నున్నవి. రశరధుడు తరువాత 
మరణించును గాన తిమ్మభూపాలు డిచ్చట స్వస్తుడని వర్ణించుట భావ్యర్థమును 

ధ్వనింప జేయుచు నౌచిత్య శోభితమై యున్నది. మూల వాక్యమున నీ ధ్వని 

లేదు. 

ఓ. హనుమంతుడు లంకాపుకమును గాల్బునప్పుడు మాల్యవం కుడు 

ఆగ్నికిరణములు నిమ్మోన్నతముఖను తొలగించుచున్నవనియు, మణిభవనము 

లందు కృశాను జ్వాలలు ఫలముచేతనే (డాహభస్మాది కార్య వశముననే) యను 

మానింప బడచున్నవనియు తెలిపెను (-2).దానినే తిమ్మ భూపాలుడు“ హుతా 
శనామితపరీతశిఖాళి నెలుంగలేరు మేనులు చురుకన్న' దాకను జనుల్ మది 
నెంతయు నూహ చేసినన్ ($-15కీ) ఆని [వాసి భావమును విశదము కావించెను* 

జా. లక్ష్మణుడు మాల్యవంతమును వర్షించుచు వనాంతములు గుహల 

యందు విహరించు భల్లూకముల పాక్కా ధ్వనులబే భయపడిన కిరాతులనుండి 

జారిన శస్త్రములు గలవని వర్ణించెను. కిరాతులు భల్లూక హిక్కా ధ్యనులచే 

భయపడుట యంత యుచితముగా లేనని తిమ్మ భూపాలుడు “భీతిని చెంచుం 

భామలస్త్రముళల్ విడుతు” రని (ఉరికి) కిరాతుల స్థానమన కిరాత న్ర్రీలను 
(పచేళ పెపెను, 

ఆం. సారణుడు మేఘనాదుడు కుంభకర్ణుని పురస్కరించుకొని శతు 

సమ్ముఖమున కరుదెంచెనని పలుక మాల్యవంతుడు “స్వ స్పి విజయేతాం రామ 

లక్షణా కుంభకర్ణ మేఘనాదౌ” అని పలికెను. (పుట 889) ఈ వాక్యమునకు 

కుంభ కర్ణ మేఘనాదులు రామలత్మణులను జయింతురనియు, రామలవ్మణులు 

కుంభకర్ణ మేఘవాదులను జయి=తురనియు రెండర్గములును వచ్చుచున్నవి. 
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[పథమాద్వితీయా విభక్తులు ద్వివచనము నందొకే రూపమున నుండుటయే 

యందుకు కారణము తిమ్మ భూపాలుడు మె వచనమును “రామలక్ష్మణులను 

రాగరసము పొదల గలన గూల్తురు మన కుంభ కర్ణ మేఘనాదులను మానమిక 
నేల నయ చరిత” (4-218) అని రెండర్భములు వచ్చునట్లు చక్కగా ననువ 

దించెను. రామలక్ష్మణులు -అమరాగ రనము; రామలక్ష్మణులను రసము; కుంభ 

కర్ణ మేఘశాదులుచ అనుమానము; కుంభకర్ణ మేఘనాదులనుశ మానము అని 

రెండు రీతుల విశదియుట క వకాళశమున్నది. 

ఆః, "12వ శ్లోకమున “యాదః' అను పదము వాడబడినది. యాదస్ 

శబ్దమునకు జల జంతువని యర్థము, లక్ష్మియు, చందుడును సాగరమున జల 

జంతు సాధారణ్యముచే వనించువారని మూలకర్త యభ్మిపాయము. తిమ్మ 

భూపాలుడించుక మార్చి “ఈ వనరాశి పుతిసిరి ... .... మణి పరుడైన 
రాజీవ విరోది” యని వాయుట యౌచిత్యవంతముగా నున్నది. 

క, విభీషణుడు “కైలాస పర్వతమును వర్ణించుచు నందు సమీపమున 
వర్తించు సూర్యుని చెంత నున్న పద్మమునకు కూడ శివుని శిరన్సు నందుడు 

చందుని కిరణములు (ము(ద్రాం) స-కోచము నొసంగుదున్న” వని పల్కెను. 

(7-45) తిమ్మ భూపాలుడు “ప్రాంత స్పురద్భానుహ_స్త తతాంభోరుహ మర్ధ 

మీలనము గాంచంజేయు (5-86) నని యనువదించెను. సూర్యుడును చందు 

డును నుండుటచే పద్మములు సంపూర్ణ సంకోచమును గాక యర్థ మీలనము 

నొందుచున్న వనుట యుచితముగనే యున్నది. 

ఖ. విఫీషణుడం చందుని వర్ణించుచు “పాణాయామోపదేష్టా సరసిరుహ 
వనే” అని చెప్పినట్లు మూలమున నున్నది. తిమ్మ భూపాలుడు “తోయజమునికి 

[పాణాయామకర ణో వదేశం బాసంగెడు దేశిక" డని యనువదించెను “సరసి 

రుహమునేః” అను పాఠము గూడ నున్నది కాబోలును మునికి [ప్రాణాయామ 
ముపదేశించుట యౌచిత్య శోభితము. ఇచట [పాణాయామోపదేష్ట యనగా నిమీ 

లనకరుడని యర్థము, 

క, రాముడు వతి పచ్చరదుని ,.. 

“విశ్వోన్మాధహుతాళన స్య అలాతలేకొలవః 

ఆనియు ““కకు భామ ద్ధాటనీకంచికా' అనియు వర్ణించినట్లు మూలమ,.దున్నది, 

(7-88) తిమ్మ భూపాలుడు విశ్వమునకు బదులు ఆధ్వనీన శబ్దము వాడెను. 



క్ర్శీ? 

అధ్వనీనులనగా బాటసారులు, (పవానులు, అట్టి వారిని బాధించునది కామాగ్ని, 

కుకుభాందిక్కు లకు ఆని మూలమున నుండ నతడు “వకటతమఃపుం జముకు 

శిత విష్టప” మని అనువదించెను. ఈ రెండును జొచిత్యపోషకములుగా నున్న వి. 

13. తిమ్మ భూపాలుడు కొన్నిచోట్ల మూలము నందలి భావమును సరిగా 

(గహింపక భిన్న విధమున ననువాదము సాగించి యుండెను. 

అ. మూలము నందలి 

“విరమతి మహాకిల్చేనాఖిపథై క నికేతనః 
[తిభువన పురః శిల్చీ యస్య పకిక్షణ మాత్మభూః 

కిమధికరణం కీద్నక్క-స్యవ్యవస్థితి రిత్యసా 

వుదరమవిళ ద్ద్రష్టుం తస్మై జగన్ని ధయేనమః 

అను రెండవ నాందీ రూపకమైన క్లోకమును 

అలసర్ సీజ గద్భుడు మహా పళయాపగమంబునన్ జగం 

బులు సృజియింప బూని తగ బుట్టి చరాచర కారణ స్థితుల్ 

దెలియగ నాభి పంకరుహ దీప్త బిసాంతర బుద్ధి దూరునే 

యలఘని కుక్షి మాటికిని నట్టి జగన్నిధి నా[శయుంచెదన్. 

ఆని అనువదించెను. నాఫీపధైక నికేతనః అనగా నాభి యనెడి మార్గమే అది 
తీయమైన వాస స్థానము గలవాడని యర్గము. ఇది |బహ్మకు విశేషణము. దీనిని 
ఆంధకవి “నాభి పంకరుహ దీ_ఫ్ట బిళొంతరబుద్ధిన్” “అనగా నాఖీపద్మము 
నందు (ప్రకాశించు తామర తూడు లోపలి భాగమను తలంపుతో" అని అనువ 

దించెను. ఇది మూలమునకు భిన్నముగా నున్నది. కిమధికరణం కీదృక్క స్య 

వ్యవస్థితః - ఆనగా చేవస్తువున కెట్టి వ్యవస్థ కలదు, ఏ ఆధారమున నే వస్తు 
వే రూపమున నున్నది అని తెలిసికొనటకసి యర్థము. దీనినంతను తిమ్మ 

భూపాలుడు “చరాచర కారణ స్థితుల్ దెలియగి అని యనువదించెను. అధికరణ 
మనగా ఆధారముగాని కారణము గాదు, ఈ అనువాదము మూలభావమును సరిగా 

తెలుపుట లేదు. 

ఆ. వామదేవుడు దళరధునితో మధ్దుకైటథ దానవుల వస యొక్క 
(పవాహరూన శరణముబే ఆమగంధియై విషమయైన భూమిని రాజులు తమ 

68) 
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కీర్తులచే సురశీకరించి చిరకాల మనుభవించుచున్నా” రని పలికెను. దీనిని 
తిమ్మ భూపాలుడు. 

'మేదురతర మధుకైటభ మేదో వి సామిషంబు మేదిని దానిం 

బాదుకొనం భుజియిం తు (పసీదన్ని జకీ_రి సురభి చేసిన నృపతుల్ 

1.189 

అని అనువదించెను. మూలమున మేదఃప్పవ విసావిషమమేదిని ఆని యున్నది 

అనగా మధుకైటభ రాక్షసుల వస యొక్క. [పవాహరూపమైన క్షరణముచే 

ఆమగంధవతియైన మేదిని విషమ దుర్భోగ్య ఆయిశదని అర్థము. దీనిని తిమ్మ 

భూపాలుడు “మేదుర తర మధు కైటభమేదో ఏ(సామిషంబు మేదిని” ఆని 

భిన్నముగా ననువదించెను. ఆతడు చూచిన ప్రతిలో నీ యర్ధమిచ్చు పాఠాంతర 

మున్నదేమో తెలియదు. 

ఇ. విశ్వామ్మితుడు వామదేవునితో “సఖే! వామదేవ! చిరేణ దశరధో 
(దష్టవ్యయితి సర్వమనోరథానా ముపరివర్తా మహే” అని పలికెను. అనగా 

నేను చిరకాలమునకు దశరధుని చూడ గల్లుటచే సర్వాఖలాషములకు నతీతుడ 
నైతిని” అనగా నా కోరికలన్నియు సిద్ధించినవి అసి భావము. ఇచ్చట వ్యాఖ్యాత 
“ సరాష్టభిలషణీయానాం ఉపరివరామహే, స ర్వేపినః జామాః సిద్ధాః ఇతి భావ ఖో 

అని [వాసెను. తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని “నా మనంబున చాల దినాల నుండి 

దశరధ క్లోణి నాధ సందర్భ నేచ్చ యెల్ల కోరికలకు మీద నుల్లసిల్లు” (1-187) 
అని ఆనువదించెను, దశరధుని చూడవలెనను కోరిక అన్ని కోరికల కంటె 

ఆ గగణ్యమై యున్నదని దీని భావము. దళరధుని చూచుటకు వచ్చుచున్నానన 
గనే నా కోరికలన్నియు సిద్ధించినవని మూలము నందలి భావము. మూలభానమే 
మిక్కిలి గంభీరమును బజాచిత్యవంతమునునయి_ దశరధుని గొప్పతనమును 

చక్కగా వ్యక్తము చేయుచున్నది. 

ఈ. ద్వితీయాంకమున శున శ్మేపు డహళ్యా వృతాంతము చెప్పిన పిమ్మట 

వటువు “నీ యనుుగవాముచే నేను చచ్చియు (బతికిన వాడనై తిని. ఆయినను 
శంకా జ్వరము నన్ను విడుచుట లేదు. అందుచే కొంత సేపు విశమింపవలె”న। 

పలక శునశ్శేపుడు “సఖే ! భయమితి కిమేతత్ (బాహ్మణస్య, తత్ పర్యవస్మా 
పయాత్మానం” (మితమా! (బాహ్మణునికి భయమన నేమి? అందుచే నీ 

యాత్మను స్తిమిత పణుచుకొను) మని తెలిపెను. ఇచట తిమ్మ భూపాలుడు 
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* భయమితికి మేతత్ (బాహ్యాజస్య” అను దానిని “వయస్యా ! విపనమాజంబు 

నకు భయంబు నై జంబుకగా 1” అని మూల భిన్నముగా ననువదించెను. 

ఉ. రాము డుభయసంధ్య లందగ్ని హో|తముశు (వేల్చు మునులను 

గూర్చి చెప్పుచు లక్ష్మణునితో 

తపః కృళతరై రంగై 8 

(సష్టమాకారిత్రె రివ 

సాయం [_పాతరమీ పుణ్య 

మగ్నిహో[తం ప్రయంజతే 219 

సృజించుటకు కల్పితాకారులా యన్నట్లు తపస్సుచే మిక్కిలి కృశించిన యంగ 

ములతో నీ బుమలు సాయం (పాఠఃకాలము లందు పుణ్య మైన యగ్నిహో తము 

నొనరించుచున్నారు _ ఆని పలికెను. తిమ్మ భూపాలు డీళ్లోకమందలి పూర్వ 
భాగమును - జలజ సూతి పురాసృష్షి కొళువులిట్లు చేసి యుంచిన కై వడి జెలగు 

చుండు (£2.౭2) ఆని అనువదించెను. చితలేఖనము (వాయు వారు మొదట 

రేఖలు గీచి తరువాత రంగులు పూయుదురు. ఆట్లే (బహ్మ దేవుడు సృష్టింపదలచి 
ముందు రేఖలను మాత్రము రచించెనా యను నట్టున్నారు తపః కృళాంగులైన 

మునులని యర్థము. తిమ్మభూపాలుని యనువాద మీ భావము నొసంగుట లేదు. 

ఊం ద్వితీయాంకమున సూర్యా స్త్రమయమును వర్షించు సందర్భమున 

లక్కణుడు “తేజోమయం తమోమయ మన్యశరస్యాంతదేవ దిక్చ[క్రం. కిమపి 
ఏచ్చిత్రా థా(తా సృష్టిరియం భువనకోశస్య” (11-50) ౬ కే దిజ్మండలము పశ్చి 

మమున శేజోమయమును [పాచ్యాద్యన్య దిక్కుల యందు తమోమయమునై. 
కనవచ్చుచున్నది. (బహ్మచే చేయబడిన యీ భువన కోశ సృష్టి విచ్మితము 

గదా! అని పలికెను తిమ్మ భూపాలుడీ శ్లోకమును “మునుమును తేజోమయ 
మయి కనుపట్టినయలట్టి దిళలు [కమ్మణి జూడందనరె దమోమయమై మది గను 

గొన నజు భువన సృష్టి కడు వింత గదా!” (2-148) ఆని యనువదింశెను, 

డక దిక్కు (పకాశవంత మై యుండ మిగిలిన దిక్కులు తమోమయమై యుండుట 

వింత యని మూలము చెప్పుచుండ ననువాదము దిక్కులు ముందు తేజోమయమై 
తరువాత తమోమయము లగుట వింతయని తెల్పుచున్నడి. మూలము నందలి 

భావమే రమ్యతరముగా నున్నది. మూలమున నిది లక్ష్మణుడు చెప్పినట్టుండ 

తిమ్మ భూపాలుడు దానిని రాముడు చెప్పినట్టు [వాసెను. 

కలై 

pe చ 
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బు. నేషథ్యమున 'శునశ్శేఫాదులు పల్కిన భయోక్తులాలించి రాముడు 

వారి నోదార్చుచు “ అలం క్షి కిల్వాగుగుమల్చకో యం” (2-57) ఇచట “కిశిత్వా” 

యనగా క్లేశ పెట్టియని యర్థము. “గురుం విశ్వామితం క్లీశిత్యా ఆలం, వృథా 
గురుర్న క్లేశ సీయః కత్యర్థః” అని వ్యాఖ్య. తిమ్మ భూపాలుడు దానిని “గురు 

నింగూరిచి యింత క్లేశ పడుచుం గూయంగ నేలా !' అని వారే క్లేశపడుచున్నట్లు 

వాసెను. 

బూ. మూలమున 69వ శోకము (స్ఫురతి) 72వ శ్లోకము (కాళ్మీ రేణ) 

చందోదయమును వర్జించుచున్నవి. ఈ రెండింటికి నడుమ మజి రెండు కోక 

ములున్నవి, తిమ్మభూపాలుడు పై రెండు శ్లోకముల భావములను కలిపి ఒక 

సీస పద్యమును రచించెను. రెండు శ్లోకములు కలుపుటచే చోటుచాలక పోవుటచే 

కాబోలును “వామ్మభువామానన దై్వైరాజ్యం విదధానం” అను భావమును విడిచి 

వై చెను. 

“స్ఫురతి పురతః మాద్యన్మాద్యత్ చకోర విలోచన |పకర కిరణ (శేణీ 

దత్త స్వహ _స్తమనంమహః' (2-6౪) (మిక్కిలి హర్షించుచున్న చకోరముల 

న్మేతముల సముదాయముల మయూఖనిచయములచే నీయబఐడిన హస్తావ లంబ 
నముచే సాందమైన చందుని తేజస్సని దీని యర్థము ) చందోదయ సమయ 

మున చంద్రుని పై దృష్టులన. [పసరింవ జేయుచున్న చకోరముల న్నేత్రముల 
కాంతులచే చందున తేజన్సు మిక్కిలి (పకాశించుచున్నదని భావము. (ప్రకాళ 

టీక యిట్లీ యర్థము చెప్పుచున్నది. తిమ్మభూపాలు డట్లు గాక 'తన కరోత్క 

రము మాద్యచ్చకోరవిలోక మండలంబునకు కైదండగాగి యని చందకాంతియే 

చకోరములకు హస్తావలంబన మొనరించుచున్నదని వాసెను. 

ఎ. కలహంసిశ రామలక్ష్మణు లిప్పుడెక్కడ నున్నారని యడుగ కంచుకి 

వారు దేవతాగార వే:క యందు “కౌశిక వై దేహ గౌతములను మునుల నారా 

ధించుచున్నారని పలికెను” (శీ-౪) తిమ్ముభూపాలుడు ఏ లకోవైదేహ గౌతము 
లను విడిచి వైచి “ఆ రమణీయ మూర్తులు పాంచద్వనీ వీథి సంయమి సం్యకం 
దను గాంధి నెందను సముద్యదృ క్రీ సేవించచున్ (బ్రమదం బౌవ్పగ నున్న 

వారు (8.268) అని యొక్క. విశ్వామితుని సేఏించుచున్నమ్లే  యనువదిం 
చెను. మణియు మూలమున దేవతాగార వేదికాయాం” అని యుండగా నతడు 

“పాంచద్యనీ వీథి” యని చెప్పి యుండెను. 
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ఏ. జనకుడు రామలక్ష్మణులను గూర్చి శతానందునితో *భవతిన తేథ్రా 

బానోః శిహ్యే గురౌరసతోనచ స్వయమపి మునౌ విక్వామి[త్రే గ్భృవోనధితిష్టతిం 
చశరధ నుతావేతా దృష్ట్వా యథోచ్చ్వసితం మనః శిథిలయతి మే ఎవత్య 
దోతి*ః |వబోధ నుకౌసికాం (8-28)” అని చెప్పినట్లు మూలమున నున్నది. 
“దశరధ సుతులైన యీ రామలక్ష్మణులను జూచి ఉల్లసితమైన నా మనస్సు 

పరమాత్మ (_పటోధ జ్ఞానము వలన కలుగు సుఖస్థితి నెట్లు శిథిలీకరించుచున్న దో 
యట్లు శిష్యుని యందలి యనురాగముచే నా భవనము నధిష్టించు గురుడైన 

యాజ్ఞవల్కు్యని యందు గాని ఇప్పుడు స్వయముగా మా గృహమున కరుడెంచిన 

విశ్వామితుని యందు గాని నా మనస్సుచ్చ సితమై పరమాత్మ (ప్రబోధ జాతా 

నందమును శిథిలీకరించుట లౌ దని డీఏ యర్థము. తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని 

ఊం కౌశిక మౌని రాకయు జగన్నుత బోధ. విభూతి మించు మ 

దేశిక సెన్ని ధానచ్ము నతి పమదోన్న తి జేయు బహ్మ వి 

ద్యా విథధిలాను భూతి యును నాత్మకొసంగ విదం వసుంధరా 

ధీళకుమారక దయ నిరీక్షణ సౌఖ్య శతాంశ మేనియున్ 2.904 

అని యనువదించెను, రాజకుమారులను జూచుట వలన తన మనస్సు (బహ్మ 
జ్ఞాన జనతానందమును శిథిలీకరించుచున్న దనియు, అట్లు కాశికుని రాకయు 

యాజ్ఞ వల్కు్యని సన్నిధానమును తన కానందము కల్గించుట లేదనియు జనకు 

డన్నట్లు మూలము చెప్పుచున్నది. తిమ్మభూపాలుడు కౌశికుని రాక, దేశికుని 

సన్ని ధానము, (జవ్మా విద్యా శిథిలానుభూతి, రామలత్మణ నిరీక్షణ సౌఖ్యము 
నందలి శతాంశమేనియు కలిగించుట లేదని వర్ణించి యున్నాడు. 

ఐ. మాల్యవంకుడు రాముని వార్త వినియ రావణుడు తన పూర్వ చరి 

తములను మానలేదని తలంచి “శుత్యాదుళశ్శ్ళృ)వమద్భుతంచ మిథిలా వృత్తాంత 

మంతః త చ్చింతావహ్నవ స్వావపహిళ్ట వదనత్వ గ్వి|పకిర్ణ స్మితః” (4-8) 

ఇత్యాదిగా తలహపోసెను. “*వినదగనిదియు, నాశ్చర్యజనక మునై న మిథిలా 

వృత్తాంతమును విని మనసున కల్గుచున్న చింతను కప్పి పుచ్చుటచే ఆకార 

గోపన చిహ్నము లతో గూడిన ముఖముల చర్మములపై ఏకీర్ణమైన చి ఖునవ్వులు 

కలవాడై యని యర్థము. రావణుడు మిథిలా నగరమున రాముడు శివుని విల్లు 
విజీచి సీతను పెండ్లాడు చున్నాడను వృత్తాంతమును విని లోన కల్లుచున్న 



దశల్లో 

చింతను కప్పిపుచ్చుచు తన ముఖముల యందు స్మితములను విస్తరింప జేయా 

చున్నాడని భావము. తిమ్మభూపాలుడు దీనిని 

“జనక పురంబు వార్త మది జాలి ఘటింపగ తద్విచారమున్ 

మనమున మాటి కూర్చు బిజునవ్వు తదీయదిళన్ ... 8165 

“కూర్చు చిణునవ్వు తదీయ టిశన్” అనునది మూలానుగుణముగా లేడు. 

ఒ. పూర్చణఖ వచ్చి నమస్కరంపగ నే మాల్యవంతుడు “వశే! 
కళ్యాణి సీ భూయాః” అని యాశీర్వది చెను. [పకాళ టీకాకారుడు “కల్యాణి 

సి యనగా 'కుశలినీ యని యర్థము వాసెను. తిమ్మ భూపాలుడు. 

పెండి కూతురవు గమ్మనుచు దీవెననిడి” 

యనుచు ననువది౦చెను. ఇడి సహజముగనే యున్నది. కాని వ్యాఖ్యకు భిన్న 

ముగా నున్నదిం 

ఓ. శూర్పణఖ “దశరధుడు రాగానే కుమారులకు గోదాన మంగళము 

జరుగ నేను మిథిలా నగరమున కరిగితి” నని మాల్యవంతున కెజింగించెను. 
అంత మాల్యవంతుడు నిట్టూర్చి “అతి |పకాళో యముర్ధ యథాని వృత్త నీక 

రకా జానకీతి” జానకిని రాముడు ! స్వీకరించెనను ' నర్థము తేటతెల్పమగుచునే 

యున్నదని పల్కెను. తిమ్మ భూపాలుడు “మాల్యవంతుడు నిట్టూర్పు నిగిడించి 
విన్ననై యో కన్నియ 5 రామునకు మున్ను పరిణయము గాక తమ్ములకు వివాహ 

మహోత్సవము పవర్తిల్లదు గదా: ధరాకుమారి యా దశరధాధిప మౌళికి పెద్ద 

కోడలగుట నీ మాట సూటి దొప్పెనని కొండొక విచారించి” (8-29) అని 
మూల భిన్నముగా ననువాదము సాగించెను. 

జొ. చతుర్ణాంక మున విష్కంభానంతరము సరభరాముడు [వవేశించి 
“యముడు యుద్ద రసికులై న రాజుల నందటిని భక్షించి యుండుటచే నప్పుడు 
శస్తాళ Ey కదసము గగనార వింద సంకాశమయ్యె” నని తలంచెను. నాల్గవ 
యంక మందలి యిరువదవ శోకము దీనికి మూలము “శస్తా9ళ స్త్రి కథై వర 
+ ఇత్యాది, ఈ శ్లోక మందలి యు త్త భాగము ఇట్టున్నడి, 

“లక్షీ రహ్యరవింద సౌధవలశీనిర్వ్యూహపర్యం కికా 
విశాంతై రలిభిః నకుంజర మటాగండోదతెర్మోద జే” 
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యని యున్నది లక్ష్మ్మై కూడ యుద్ధ గజముల గండభాగముల నుండి నెర్గత 
'ములై పద్మమనెడి వార్మ్య శిరో గృహము నందలి హస్తి దంత నిర్మిత పర్యంక 

మండు విశ్రమించిన తుమ్మెదలచే (పీతి నొందేకున్నదని దీని భావము. అనగా 

గజ గండమల నుండి యెగిరివచ్చి తుమ్మెదలు పద్మములందు |వాలుటచే పద్మ 

స్థితయైన లక్మి కందు సుఖము కలగుట లేదని తాత్పర్యము. తిమ్మభూపాలుడు 

చీనిని “పద్మ పద్కాంతర భవనంబులనే గాని కరిఘటాకటముల. నెలుగదయ్యె ” 

(8-87) అని యనువదించెను. ఇందు భావము విస్పష్టముగా లేదు. అదిగాక 
యిది మూలమునకు భిన్న ముగా నున్నది-. 

అం. రాముడు వైష్టవ ధనువు నెక్కు పెట్టి శరముచే భార్గవ గతిచ్చేడ 

మొనరించెను ఈ విషయము మూలమున నేపథ్యమున చెప్పబడినది (4-51) 
ఈ శ్లోకము యొక్క. పూర్వ భాగమిట్టున్నది “కన్యాకాచి దిహావి కర్మణి పణః 

స్యాదిత్యనూయానలత్ సీతాపాంగమయూఖ మాంనేల ముఖ జ్యోత్స్నా 

విలి ప్రేం దివం కుర్వాణేన రఘూద్వహేన (పుట ౩48) (వైష్ణవ ధనుర్భంగ 

రూపమగు కర్మ మందు కూడ ని+కెవతెయెక కన్య పల్కమగునేమో యని 
సాపత్న్య సంభావనా జన్య మెన యసూయచే చలించు సీత కడకంటి కిరణము 

లచే పభూతత్యమను బొందిన ముఖ జోత్సన్నచే నాకాళమును ల్నిప్హ మొనరించు 
చున్న రామ నిదే అని దీని య్యము) ఇచ్చట వ్యాఖ్యాకారుడు “యద్యతాపి 

కర్మణి కాచితీ కన్యాపణః స్యాత్తదామమ సపత్నీ భవిష్యతీతి సవత్నీర్ష్య యా 

సేతయా కూనిత (తిభాగ యాదృళా దృశళ్యమానోరామః స్వముఖ (పతిఫలతీ 

సీతాసయన మయూఖైైః సమేధిత కాంతి ముఖం నిజం వ్యోమ నిక్షిపన్ దివం 

తత్కాంతి లిప్తాంక రోతి” అని రాముడు సీతచే నీర్ష్యచే చూడబడుచు తన ముఖ 

మందు (పతిఫలించు సీతా న్నేతకాంతు లచే 'పెంపొందిన కాంతి గల తన ముఖ 

మును మింట (ప్రసరింప జేయుచు నాకాశమును తత్ కాంతిలి ప మొనర్చుదున్నా 

డని |వాసెను, తిమ్మభూపాలు డట్టుగాక 

ఉ. కన్నియ యోరు పన్నిదము గల్గునొ యిండుకు నంచు ఖిన్నతన్ 

మిన్నక చూచు సీత ముఖసీరజ పాండిమ మాకసంబునన్ 

వెన్నెల గాయ men wes oe 8.1894 



ర్డ్తీ శ్ర 

నని సీత ముఖ పొండిమము. చేతనే యాకసము తెల్లవడ్నట్లు (వొాసెను, 'నీతా 

పాంగమయూఖ మాంసల” మను సమాసము నీత డనువచింపక విడిచి “సీత 
ముఖ నీరజ పాండిమమును”' [కొత్తగా జేర్చెను. 

తః, యాజ్ఞవల్కు్యడు పరశురాముని నాశీర్వుదించుచు “శివా సే పంథానః 

(వజనిజగ్భ హేభ్యో నిజ గృహాన్” ఆని పలికినట్లు మూలమున నున్నది. 

వ్యాఖ్యాత “నిజగ్భ హేభ్యః నిజానాం స్వజనానాం అస్మాకం, గృ హేభ్యః నిజ 

గృహాన్ స్వీయాన్ అశమాన్ (వజ గచ్చ” అని వివరించెను. (పుట వర్2); 

తిమ్మ భూపాలుడు దానిని 

అగునీకు న్యిజయంబు పొమ్మఖిల గేహంబుల్ భవద్దేహముల్ శీ-198 

ఆని యనువదించెను. నీ మార్గ ములు కల్యాణమయములగు గాక ! యని మూల 

మున నుండ తీమ్మ భూపాలుడు "ఆగు నీకు నిజయం బని యనువదించెను, 

“నిజగృ హేభ్యో నిజగృహాన్” అనగా ఇదియు నీ గృహమే నీ యా శ్రమమును 

నీ గృహమేయని భావించి తిమ్మ భూపాలుడు “అఖిల గేహంబుల్ భవద్గేహ 

ముల్ అని అనువదించినట్టు కనిపించును, 

క. పంచమాంకము నందలి రెండవ శ్లోకము రాముడు గఆగానదినిదాటి 

నావికుడై న గుహునికి సౌమిత్రి మైతీమయమైన యాతరమును (ఆతరం తిర 

పణ్యంస్యాత్) ఒనంగెనని చెప్పబడినది, తెలుగున “ఆ నావికున్ సౌమిత్రి [(పియః 

బంధు తాదరమచే సం|పీతు గావింపుచున్ (4-7) అని ముదింపబడినది- 
“ఆతిర' శబ్దము నర్థము తెలియక నుదాపకులు “ఆడర' మని మార్చియుండిరి* 

ఖ. రాము డగ స్య కాననమున పంచవటిలో నివసించెనని తెలుప 

జాంబవంతుడు సంతోషమ తో 'తర్హిహ స్త గత ఎవ అస్మాకం” అని పలికి 

నట్టు మూలమున నున్నది. ఆగగా రాముడు మనకు చాల దగ్గ జగా నున్నాడని 

భావము, తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని “అట్లయేని మేలగు జనస్థానోర్వికి బుళ్య 

మూక నగంబుం దవ్వు లేదు చేతెడయనన్ (4-24) అని తెనిగించెను. “హస్త 

గత' యనుటకు '*చేతిడ' యనునది చాల చక్కగా నున్నది. కాని మూం భిన్న 

ముగా నున్నది, 

గ. లత్మణుడు హూర్పణఖ కర్ణనాసొన్ట ములను క్రోన్సీ వై చెనను విష 

యమును మూలకారుడు భార్పణఖ లత్మణ రోషాగ్ని యందు తన కరనా 
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సొవ్షమయములైన మూడాహుతులచే ప్రాయశ్చిత్త మాచరించెనని (వ్రాసెను 
తిమ్మ భూపాలుడీ క్రిష్టతను తొలగించి “పాయళశ్శ్ళి త్తయాంచ కే” అను మాటను. 

(పుట 269) విడిచి లక్ష్మణుడు ముక్కును జెవులు గెమ్మోవియ గోసి యాహు 

తులుగా (గ్రోథాగ్ని నొనర [వేళ్ళి (4-85) అని లత్మణుడే యాపని చేసినట్లు 
(వాసెను, 

ఘ. లక్ష్మణుడు గుహుని ద్వారా ఆంజనేయుని గూర్చి విని “బ్రహ్మ 
శాప పంక్షిష్ట స్వవీర్యజ్ఞాన యంతితః అనై్యరవిభువం వీరః కీర్యమాణా 
ముపేత్షతే (ర-క 1)" బ్రహ్మ శాపముచే వ్యాహృతమైన తన శౌర్యజ్ఞానము బే 
నవరుద్దుడె యన్యవీరుల చేత వ్యాప్తమైన భూమిని జూచుచు కూడ నిత డుపే 
కించుచున్నా ” డని దీని భావము. తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని “ఇత డేకద భూమి 

సుర శాపవృత నిజ (ప్రతాప విజ్ఞానబద్దుడె ధరణి నితర వీరులు రహింప 

జూచుచు నూరకుండె నటుల గాకున్న భువిన సాధ్యంబు గలదె” (4-188). 

ఆని యనువదించెను. |బహ్మ శాపమనగా భూమి నుర శాపమని చెప్పవచ్చును, 

కాని వ్యాఖ్యాత “[బహ్మణః శా పేన” _ బ్రహ్మయొక్క శాపముచే నని వివ 

రించి పూర్వగాథను గూడ (వాసెను. శోకము యొక్క ఉత్తర భాగమునకు 

అన్య వీరులు భూమి న్యాకమించుచుండగా నితడూర కున్నాడని భావము, అట్టూ 

రకుండుటకు |బహ్మ శాపముచే నతడు స్వవీర్యము నెజుగమి కారణము. తిమ్మ 
భూపాలుడు వీరులు |పకాశించుచుండగా చూచుచు హనుమంతు డూరకున్నా 

డనియు, నట్టుగానిచో భూమిపై నతని కసాధ్య ముండదనియు వివరింబెను, 

జ సారణుడు తాను వానరమూరర్తి ధరించి తిరుగుచు మహారాజ 

ణునిచే గు ర్హింపబడి రాముని కడకు తీసికొని పోబడెనని తెల్పెను. “మహారాజ 
చిధీషణేని” యని యర్థోక్తిలో భయముతో “ఆర్య: చిర సంవాసేన రామ రాజ 

ధానీ పవాదోమామను బద్నాతి” (పుట శి23) యని పలికెను. ఆనగా వానర 

రూపము ధరించి రామ కటకమున నివసించుటచే విఖిషణునకు మహారాజ విశేష 

ణము నుపయోగించితి నని చెప్పెను. తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని విడిచి వై చెను, 

చ. హేమాంగదుడు ఇం|దకవచములను చేత దాల్చిన మాతలిని జూచి. 

వివిధ మణికాంతులచే ననేక సుర చాప సహసముల సమావేశములతో గూడి 

(69) 
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నట్టున్న విమానము నందు దేవేందుడు తన కార్ముకముచే కాక కవచముకు 
గూడ పంపెనని పలికెను, (6-50) తిమ్మ భూపాలుడు 

“హరి ... ,.. రధ సీమన్నిచ్చి చాపంబు” 
సంగర రంగనలి గంటి నందు చెవి యొగ్గగ్ 4.289 

అసి భిన్నముగా ననువదించెను. 

ఛ. రావణ (పకీహారి మాతలితో సురాసుర చమూదో:ఃకాండ కండూ 

విష జ్వాలా జూంగలికుడైన రావణునిచే నీ గర్వము శమింపబడ జేయ లేదు, 
ఏలయన, సీవు ఇం|దుని రధమును, కవచమును రామునికి తెచ్చి యిచ్చితివి. 

ఈ విధముగా రాజ [దోహమును చేసి యిం|ద్రుడిం కెట్లు జీవించు నని పలికెను. 
(6-55) తిమ్మ భూపాలుడు చివరి వాక్యమును భిన్నముగా ననువదించెను, 

“జొలే యారఘుడింభు బేర్చితిగ దాయా యి-దుమైమర్వు తేరే లాగాతనిక్ర 

కణంబె యివి యెంతే వింతలై. కూలినన్ (4-290)” ఇంధలి చివరి పం _ికిని 

మూలమునకును నేమియూ సంబంధము లేదు. 

EF శ్లోకము నందలి “నురానురచమూ ,*. ౭. ౨. ఇత్యాది సమానము 
జాలా 

మూలము నుండి యశాతధముగా (గహింవబడినది. 

జ. హేమాంగదుడు రావణుని కబంధము భూమిపై బడినపుడు తద్భార 

విశేషముచే వాసుకి (కుందిపోగా భూమి కొంత (కిందికి దిగెననియ్కు అప్పుడు 
కులపర్వతము లించుక పైకి లేచెననియు, నటి మహీవలయము నతడర్థ కుండ 

లిత విగహము నాధారముగా గల పదగలచే మోయుచున్నాడనియు చెప్పెను. 

తిమ్మ భూపాలుడు “గురుదై త్యేశకబంధ _భారమునత్యాగుంగంగ వేలాధగాధర 
మత్యున్నమితాంగరాగ భుంజగేందస్వామి --” (4-8ఉ5) ఇత్యాదిగా వేలా 

ధరము |కుంగె ననియు భుజగేందస్వామి అత్యున్నమితాంగరాగు డయ్యె 

ననియు మూల విరుద్ధముగా ననువదించెను. 

రు. సీత విభీషణుని హిమవంతుని గూర్చి “కవిషకల్పానల జాలా 

కలా పక్వధ్యమాన జలనిధి లవణ స్ప బక నిర్మలా[భ ౦లిహశిఖర సహస 

మధురోమహీధరః (పలోక్యతే “పుట 414) ఆని అడిగెను. తిమ్మ భూపాలుడు 
దీనిని “యుగాంతని బిడ వహ్ని హేతి పరిత_ప పయోనిధి ఫేనరాశి బాగునో 
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(-54) అని అనువదించెను. ఐవణ _స్హబకము నీతడు ఫేనరాశిగా మార్చెను, 

అగ్నిత_వమెన సమ [దము లవణమగుటయే యు కము, 

ఇ. శివుడు పార్వతి శరీరమందలి యర్ధభాగముతో తన మేని సగమును 
కూర్చి యర్హనారీశ్వరుడు కాగా పార్వతి చెలులు వేళాకోళముగా మిగిలిన రెండర్థ 

ములను గూర్చి మజియొక యర్ధనారీశ్వరు నొనర్చిరని రాముడు తెలిపినట్లు 
మూలమున నున్నది. (7-86) దానిని తిమ్మ భూపాలుడు 

తన సగంబున |వియ సగంబుననిటునటు 

న భవు డర్ధనారీశ్వరుండై న కడమ 

యర్ధముల నటు నిటు గూర్చి యగజ చెలులు 

మణియు శొక యర్థనారి నమచ్చి న గిరి 5.70 

ఆని యనువదించెను. మూలము నందలి “స|పహసని మ్మను దానియందలి 
భావమును కవి “నగిరి యను కయ యందిమిడ్చెను, కాని మూలమున “అన్యః 

అర్థనారీశ్వరః' ఆని యుండగా “మటియొక యర్థ నారినమర్శి" రని (వ్రాసెను. 

ట. వఫీషణు డిందుడు కైలాసమున నున్న శివునకు నమస్కరించు 

నప్పుడు ఆతని వేయి కన్నులు సీలోత్సల మయమైన దండ. నద్చించుచుండగా 

[కీడాపరుడైన కుమారు డది చూచి నీలోత్పల భాంతిచే వానిని [గహింవ 
నిచ్చింప గణములతో గూడ శివుడు నవ్వెనని మూలమున నున్నది. (7-49) 

సహగణై 8 ఆను దానిని తిమ్మ భూపాలుడు కుమారునితో నన్వయించి “గణాను 

గతవర్తకు షణ్ముఖు జూచి” యని యనువదించెను. (5-92) 

ఠ+ స ప్పమాంకమున ర, 56 ళ్లోకములు మేరుపర్వత వర్ణనమునకు 

సంబంధించినవి. ఈ రెండును మూలమున లత్మ* |పోక్రములుగా నున్నవి 

తిమ్మ భూపాలుడు (భూమేః స్వర్ణతయా) అను 66వ శ్లోకమును విఖీషణు 
డన్నట్లు అనువదించెను. 

ఉ. విభీషణుడు సీతకు చందుని వర్ణించి చెప్పుచు “తిభువనవనిళా 

నేత్రయోః ప్రాతరాళఃి ఆని చెప్పినట్లు మూలమునందున్నది, (7-62) అవగా 

మూడు లోకము లందలి శ్రీల నేతములకు (ప్రాతర్శ్భోజనమని యర్థము. 

వ్యాఖ్యాత దీనికి 'సాదరదర్శన విషయః' అని వివరణము వ్రాసెను, తిమ్మ 
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భూపాలుడు దీనిని “తోక[తయాంగనా లోకలోచన పం_్రి కాయితంబగు మధు 

రాంగరాజి” అని యనువదించెను. ఇది మూలమునకు భిన్నముగ నున్నది. 

ఢ. 5-118 వ పద్యము నందలి “కర నంజాతంబులన్” అను దానిని 

"కరకంజాత ంబులన్ ” అని దిద్దుకొనవలెను. 

ణం రాముడు “చంటడు దక్షిణం లోకచకుః” అని వర్ణించి చెప్పెను. 

అనగా (పీతిపదమైన లోక నేత్రమని యర్థము. తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని శశి 
తృతీయాక్షియై మించె జగతి కతివ ! (5-182) ఆని యనువదించెను. ఇది 
కూడ నుచితముగ నే యున్నను మూల భిన్నము. 

త, 71.86 వ శ్లోకమున మదుః = మరుభూమి (ఎడారి) వర్ణింపబడినది. 

తిమ్మ భూపాలుడు మరుత్ అనుకొని గాడు (5-150) అని ఆఅనువదించెను. 

మరుః అనునదే సరియైన పాఠము, 

థ. 5-156 పద్యమున తిమ్మభూపాలు డభిసారికలు చకోరపాళికి 

భయంబిడుచున్నట్టు (వాసెను. చకోరోడ్డీనములచే జనాగమనము నూహ చేసి 

అభిసారికలే భయపడుచు త్యరితముగా వెనుదిరిగి పోవుచున్నారని మూలకర్త 

(వాసినట్లు వ్యాఖ్యాత వివరించి యున్నాడు. 

ధ. రాముడు తామపర్ణిని వర్ణించుచు శుక్తి గర్భ సంబంధముచే _స్తంభి 
తములైై వారి బిందువులు - తామవర్థీనదీ పసూతలైన ముత్యములు - (స్ర్రీల 

అంకము నుండి ఆంకమునకు భమించుచున్నవని తెల్పెను. (7-91) పసూ 

తయః ఆనుటచే (కొత్తగా నెవ్వరైన ప్రసవించిన ఆ బిడ్డను న్రీ లొకొక్క 
రెట్టంకము లందుంచుకొని ఉపలాలింతురో ఆ విధముగా నీ ముత్యములను కూడ 

స్రీలంకము నుండి అంకమునకు చేర్చుకొనుచున్నారసి వివరణము. తిమ్మ భూపా 

లుడు “వారి కణాళి శుక్తి పుటవాసత బూడియగట్టి అంగనావొర విభూవణా 

కృతుల వౌటిలు కంఠమునందు నెల్లెడన్ (5-157) అని అనువదించెను. మూలము 

నందలి ధ్వని యిందు రాలేదు. 

న. 5-182 తత్ప్రసవమున్ కాదు, తత్ప్రసరమున్ అని యుండవలెను. 
7112. 



లం 

య. 55-212 పద్యమున తిమ్మభూపాలు డ్మపథాన విషయమునకు 

| (పాధాన్య మొసంగను, యష్టిస్టమైన దీపముకుళ ము వరిని దహించి మల్చికా 

తైలమున (పకాళించుచుండ నాభిదఘ్న మైన తమము వ్యాపించునప్పుడ స్రీలు 

తమ రతి పాటవమును చూపుదురని మూలము (7-124) 

తిమ్మ భూపాలుడు అన్నులు మంతనపు నేర్చులు తెల్సి నశ్యద్దశంబుల్ 
వెలుంగనిచో బొక్కిటి బంటి చీకటు లొగిం గప్పున్ నివాసంబులన్ (5-212) 

అని మూలమును కొంత తగ్గించి వ్యత్య_స్టముగా ననువదించెను. చివరి శ్లోకమున 
7.169 వీర యళో రసాయన మధ్రుస్యందమైనదియు (శ్రుతి శమ్మ్కలిచే వేష్షిత 
మైన ఆకాశము నవగాహించునదియుసగు కవుల గుణము (శబ్దము) గంగాజల 

ధారలు లోకమును పవ్మితము చేయునంత దనుక వర్తించు గాక ఆని యున్నది, 
తిమ్మ భూపాలుడు దీనిని వీర యశన్సుథాసార నిష్యందములు [శవణ్యాగగుణ 

ములై (పబలుగాత అని అనువదించెను. (5-262) 

వీర యశో వర్ణన మొనర్చు కవుల రచనా గుణము [శవణాకాశమున 

వరిల్లు గాక అని వ్యాఖ్యాత, తిమ్మ భూపాలుడు కవుల గుణము అనగా శబ్ధము 

లేక రచన అను కర్తృ పదమునే విడిచి వైచి తద్విశేషణమును మాతము అను 
వదించెను, అట్లే ఆతడు శబ్దముతో సంబంధము గల ఆకాశమను మాట కూడ 

విడిచి వై చెను, 

20. యథాతథముగా అనువదించుట : 

చాలచోట్ట తిమ్మ భూపాలుడు మూల భాగములను యథాతథముగా అను 

వదించుటయే కాక మూలము నందలి కొన్ని పదములను కూడి యథాతథముగా 

[గ్రహించి యుండెను. దీనికి గంథమంతయు ఉదాహరణమే. కొన్ని ముఖ్యోదా 
హరణములు మాత మీయబడుదున్న వి, 

ఆ. దశరధుడు వామదేవునితో వశిష్టునికి తన ఎడగల పక్షపాతము నెటి 

గించుచు 

త స్యాజ్ఞమైవ పరిపాలయతః (పజాం మే 

కర్గోపకంఠ పలితంకరణీ జరేయమ్ 

యద్గర్భ రూపమివ మా మనుశాస్థి సర్వ 

మద్యాపి తన్మయి గురుః గురు పక్షపాత; l- 15 



656 

అనీ పలికను. (ఈ వశిష్టుని ఆజ్జామసార మే పజను పరిపొలించుచున్న నోకు 

కర్ణపార్శ్రమున. కేశములు నరయు నట్టానరించు ముసలితనము వచ్చినది. 
అయినను గురువైన వశిష్టుడు బాలునికి వలె సర్వ కర్తవ్య సముదాయము నుష 

దేశించు చున్నాడు. అందుకు ఆతనికి నాపే గల అధికమైన పక్షపాతమే కాద 

ణము) అని అర్థము. తిమ్మ భూపాలుడీ శ్లోకమును 

ఉ. అయత భక్తి యుక్తిదన యాజ్ఞ శిరంబున దాల్చి! రాజ్యమే 

జేయుచు నుండ నిట్లు జరచే నర సెన్ జెవిచెంత, నిప్పుడుం 
బాయని కూర్మి సర్వమును ణాలునకుం బలె నాకు దెల్పెడిన్ 

నాయెడ బక్షపాతము ఘనంబు గురూ త్తము నెమ్మనంబునన్ 1.17} 

ఆని యథామూలముగా అనువదింబేను. 

ఆ. వామదేవుడు “మహారాజ! కీముచ్యతే, సమాన వృత్తే రపి క్వచి: 

దేవకస్యచిత్ తారామైతకమ్” అని పలికెను. ఈ వాక్యము తెలుగున 

గీ. అనీన వామదేవుడనియె నోరాజన్య 

తిలక యరుదు గాగ బలికెదేల 

యెట్టి సర్వసముఅ కేనీ తారామ్మైతి 
యెంచి చూడ నొక్క యెడన కాదె 1.1 

అనీ అనువదించెను, ఈ అనువాదము యథోమూలముగ నుండుటళయే కాళ 

మూలము నందలి “త్రారా మైతకంి అను పదమును కూడ యథాతథముగో 

(హించినది. తారామైతక మనగా చమూరాగము. ఇచ్చట స్నేవొతశయమని 

భావము, 

ఇం విళ్వామ్మితుడు దశరథుని రోముని తన యాళమ రశ్మణార్థమె 

పంపుమని యడుగుచు 

దృష్టః సోక్షుదసుర విజయీ నొకినాం చ్మకవరీ 
మాతో న్యాయః కథయతి యథా వారుణీ దండసీతిః 1-88 

ఇత్యాదిగా పలికెను, తిమ్మ భూపాలుడు పై రెండు శ్లోక పాదములను 

క. పారి సాజాదనుర విజయి 

వరుణనయము మాత్స్య నీతి వక్కా.ణించున్ 1.222 



స్] 

అని ఆనువదించెను. మూలము నందలి మాత్స్యో న్యాయః అను శబ్దమును 

తిమ్మ భూపాలుడు మాత్స్య సీతి యని చెప్పెను పెద్ద చేపలు సజాతీయములై న 

చిన్న చేపలను తినుచుండుబ మాత్స్యనీతి. అల్ప సామర్థ్యము కలవారికి అధిక 
ఖులము కలవారిచే ని గవాము కలుగుచుండుట అని అర్ధము, 

ఈ. అబీ ద్యితీయాం “చున సూర్యాతవమాకు వర్షించు 
ఘా 

ఉద్దామద్యుమణిద్యుతి వ్యతికర |పుకీడ దర్కోపల' 

జ్వాలాజాల జటాల శాంగల తటీని ష్కూజకోయస్టయః 11-80 

అను శ్లోకమును 

మ. పరుషోద్యద్ద్యుమశి ద్యుః వ్యతికర (ప్ర క్రీడదర్కో పలాం 
కురిత జ్వాల జటా జాంగల రటతో_యమ్హ్లులె ఫు 2.111 

అని ఆంధీకరించెను. తిమ్మ చూపాలుడీ పద్యమున యత్మిపాసల కొజకు రెండు 
పదములను చేర్చినను మూలము నండలి పూర్వార్ధమున గల  సమాసమును 
యథాతథముగా |పవేశ పెట్టి యుండెను. మూలమున “నిష్కూజి యనగా 

వ్యాఖ్యాత “అళద్దాః' అని [వాని యుండెను ఆనగా కూయక వౌనము ధరిం 

చిన యని యర్థము, తిమ్మభూపాలుడు దానికి బదులు “రటతీ' - (కూయు 

చున్న) అను పదమును చేర్చి యుండెను. మూలమున మధ్యాహ్న శూన్యములైన 

దిశలు “దృకోః ఆవిష్కర్మ సమాపయంతి _ దృక్ శ్రీం పతి బధ్నంతి” 
అనగా వీక్షణళ క్రి నడ్డగించుచున్నవి యని కలదు. తిమ్మభూపాలుడు దాసిని 

న్మేతతామరసంబుల్ దరికొల్పెడు = న్నేతపద్మముల నేర్చుచున్నవి యని అను 

వదించెను, 

ఊ, మూలమున రాముడు ఆశమమును వర్తించుచు తపోధన గృహములు 

* శస్సంచీవర యిష్యమాణ వటుక వ్యాధూత శువ్యత్యచః' అని పలికెను. 

అనగా మరుసటి రోజున ధరింపబడ టోవునవియు, (బహ్మచారులచే కంపిత 

ములై యెండుచున్నవియునగు వల్కలములు కలవని యర్థము, తిమ్మ ఖభూపా ' 

లుడీ పాదమును “శ్వస్సంచీవర లుష్కమాణవటు కవ్యాధౌత వల్క_౦బులు” 

అని యథాతథముగా గహించెను, *శుష్యత్తను పదమును విడిచి వై చెను, 

వ్యాధూత అను పాఠము కంటె వ్యాధౌత అనునదియే ఉచితతరముగా నున్నది. 



క్ర్2 

షః. పరశురాముడు. మిథల కరుదెంచెనని కూర్పణఖ తెలుప మాల్యవంతు 

డది యుక్రమే ఆయినను “అనే నాపి సకల మూర్చాభిషి క్త కంఠ కాండ రుధి 

రావనేక పంకిల కుఠారేణ దురభిభవో దాళరధిఃి ఆని పలికెను, తిమ్మ భూపాొ 

లుడీ సమాసమునే కొంచెము మార్చి 

గీ. బన గానిమ్ము సకల మూర్చాభిషిక్త 

కంథరా బంధురా [సావగాహగూఢ 

పంకిల కఠోరతర కుఠారాంకుడై న 

యతనికేని నజేయుడి యధిప సుతుడు £18 

అని రచించెను.ఇదే సందర్భమున జార్పణఖ “అహోదుగ్ధముఖే తస్మిన్ క్షత్రియ 
నటుకే ఏవం సంభావయతి మాతామవాళి (211 పుట) అని పల్కెను. దానిని 

ఆమవాదకుడు 

పాల బుగ్గల యీ రాచ బాలునేంత 

గొనల నెక్కించి పలికెది 579 

వని చక్క.ని జాతీయముతో ఆనువదించెను. 

ణము, ఆగ _స్త్య వర్ణననుతో కూడిన సీస పద్యమున (4-20) “చతుష్వా 

ధోధి ముష్టింధయండు (చతుస్సము[ద ముష్టింధయేన) వంధ్య భూధర చాప 
లారంభ ఘాతియై (వింధ్యాచల చాపలారంభ వృిసబ్బ ఘాతినా) వాతాపిదానవా 

వార్య నిదాపూర్ణ మంగళకలళమై (వాతాపి దానవ దీర యాతా మంగళ్ కల 

శేన)) అను పదములు మూలమునుండి యథాతథముగా (గహింపబడినవి. 

బూ, ఇళ్లే హేమాంగదుడ రావణుడు మరణించిన పిమ్మట “విన్నె 
రావణ గంథ సింధుర ... ... తుభ్యంనమః” (6-78) అని చెప్పిన శోకము 

నందలి సమాసముల నించుక మార్పుతో (గహించి తిమ్మ భూపాలుడు “గురు 

ద్రైతేశ కబంధ భారమున దా గుంగంగ” (ఓ-948) ఆను పద్యమును రచిం 
చెను 

శోవి (7-64) శోకము నందలి “అను మాస నవ్యఘటనా నీస్పంధిబంధం 

_వపుః” ఆను సమాసమును “(పతి మాస నవ్య ఘటనా నిస్నంధి బంధత్షపారర 

గాత్రం బని యథాతథముగా అనువదించేను. 



ర్5్ 8 

ఎ. విభీషణుడు మృగతృష్టామయమైన మరుభూమిని వర్షించిన “ జ్యేష్టా 
మూలీయ” (7-56) అను శ్లోకము నందలి పదములను (గ్రహించి ఆంధ కని 

జ్యేష్టా మూలీయ 5.150 అను పద్యమును రచించెను. 

మటీకొన్ని యుదాహరణములు 

ళ్లోకము పద్యము 

11 - 11 వీత్యాభృశం కి. 82 జలరుహకోరక 

11 - 46 పూర్ణ ప్మాతమియం ీ.857 భాలాయుధ కోదండము 

111- 48 ఆంగిరాశ్చపుల న్యశ్చ 2.961 ఆనుడు నవ్వుచు 

17 - 26 జేతారందశకంధరస్య తీ. 96 అలఘుస్ఫూర్తి 

1v _140 జయలత్మ్మీ పర్మిగహ 4.148 ఎతద్విజయలత్మీ పరి|గహా 
యౌతుశే యౌొతుకంబై న 

21, రసఫోషణ: 

మురారి అనర్హ రాఘవ నాటకము నందలి రసమును గూర్చి చెప్పుచు 

“తస్మై వీరాద్భుతారమృ గంఫీరోదాత్త వస్తవే (1-4) అని వీరాద్బుత రస 
ములను (ప్రధానముగా పేర్కొనెను. తిమ్మ భూపాలుడు కాన్యావతారికలో 

“అద్భుతము మించ శృంగార మతిశయింప 

వీరము రహింవ భావముల్ విశమింప” 1.27 

అని శృంగారమును కూడ నందు చేర్చి ఆయా సందర్భములందు మూలాతిర 
_కృముగా శృంగార రసమును కూడ పోషిందెను. 

ఆనర్హ రాఘవము నందలి (ప్రధాన రసము వీరము; అద్భుత, శృంగార 

ములు అంగములు, ఇందలి అంగిరసము ఆద్యంతము హృద్యముగ పోషింప 

బడినది. ఈ కావ్యము నందలి సాయకుడే న రాముడు వీర రసమూరి. (పతి 

నాయకులై న పరశురాముని, వొలిని, రావణుని నిర్జించుటలో నాతడు (పదర్శిం 

చిన యుత్సాహ మపతిమానము పరశురాముడు, 

(70) 
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ఉ, భావజ సంహరుండు బహుభంగుల నెక్కిడ వీతసారమై 

యా విలు మున్న నొచ్చినది యందుకు నీవు నిమిత్త మాత్ర మీ 
కావర మేటికిన్, నృపతి ఖండన చండమదీయ సాధనం 

వీనిలు దైత్యవైరి దిది యెకి, డుమా భుజదర్చమేర్చడన్ 8.10 

పరమ శివుడు బహు పర్యాయము లెక్కు పెట్టుట చేత సారహీనమై యుండిన 

శివధనుస్సు విజుగుటకు నీవు నిమి త్రకూతుడవు, ఆ మాత్రమున కింత కావర 

మెందుకు, ఈ మదీయ ధనుస్సు దైత్యవెరిది. నృవతి ఖండన చండ మైన దీనిని 
ఎక్కీడుము చూతము నీ భుజదర్పము” అని రామునకు వైస్టవధనుస్సు నొసంగి 

తాను కుఠారమును ధరించెను. వారిరువురును సంగామనున కుచిత స్థలమున 
కేగిరి, ఆంత “చక్రధరు విల్దరివోసి శరంబు గూర్చి, విచ్చిన్నముగాగనే సె 
రఘుసింహుడు భార్గవు దిన్య మార్గమున్”' (3-184) రాముడు చృకధరుని 

విల్లును అరివోసి భార్గవుని మార్గమును విచ్చిన్నము గావించెను, 

వాలి, తనకు సాటి ప్రతి వీరుడు లోకమున లేడనిపించు కొనుటకై 

స్వయముగ రామునితో ద్వంద్వ యుద్ధమునకు తలపడెను. అంత రాముడొక్క- 

బాణమును వేయగా అది స _ప్పసాలమలను వాలిని కూల్చి వేసెను. 

రావణు డి 

మ. భళరా ! క్ష త్రియడింభ ! రౌప్యగిరి నుత్చాటించి, వేనాటివ 
_ర్రిలు నాబాహు విలాస మద్ధరణ పుతిం గోరి యీళానచా 

పలతన్ _దుంపక మానెకాక, సురరాడ్భ| దేభదానాంబుని 

శృలదార్జన్యభిదు [గజాగర మద స్త శ్రేణి నిన్నోద్పునే 4. 88 

గీ. భళిర యోరోరి క్షత్రియ బ్రహ్మచారి 

భూరి వాచాట నేడీ వపూర్వు శిల్పి 

వలె దశానన సత్కీ ర్రి వారిజారి 

యెడ కళంకంబు (వాసెద వొడలు మజచి * 4.808 

అని వీరాలాపము లొనరించెను. రామ రావణ యుద్ధము ఆలంకారికులు అనన్య 

యాలంకారమున కిచ్చిన ఉదాహరణ ల్లోకార్థ మునకు తగినట్లు “రామ రావణ 

యోద్యద్ధం రామరావణ యోరివ' అనినట్టుగనే జరిగినది, తుదకు 



ర్ర్ర్ 

“రామాకుగ యోగ పీఠ విహితోద్యదృఏహ్మ ళ కి క్షతిన్ 
దెగి దై త్యేర్యద కబంధ మి త్రణిని చెందన్ వీరశయ్యాస్థలిన్' 4-844 

అని గంధర్వులు వర్ణించిన రితి, శ్రీరాముని బాణము నందుంచబడిన [బ్రహ్మ 

శ కిచే రావణుడు వీరశయ్య నలంకరిం చెను. 

(శ్రీరాముడు శివుని విల్కెక్కిడినపు డుప్పతిల్లిన ధ్వని. “బధిరత్వ మొన 

రించె భాషా నితంబినీ ప్రాణేశు నెనిమిది వీనులకునుి (2-872) ఆని వర్చింప 

బడినది. ఇతర వీరు లొండొరులతో పోరిన సందర్భమును గంధర్వులు వర్ణించు 

నప్పుడు కూడ వీరర్శాదములు పోషింపబడినవి. 

కలహంసి. కంచుకితో సీతా యౌవనావిర్భావమును (8-22) వ్యంగ్య 

ముగ వెల్లడించుఓ లోను, రాముడు సీతా నసంయోగమెన్నడు సాధ్యమగునో యని 

చింతించునపుడును (2.819) అహల్యా వృత్తాంతమునందును శృంగారము 

వ్య క్రమగుచున్నది. ఈ నాఓకమున రాముడు సీతానియోగమున తాపమొందు 

నపుడు విపలంభ శృంగారను గోచరించును. ఆతడు సీతను పలు విధముల 

స్మరించుచు కోకించుచుండ లక్షుణుడును, గుహుడును ఓదార్హురుః విళ్వామి ళు 

డొనరించు మఖమును ధ్వంస మొనరింప తాటక వీతెంచు ఘట్టము (2-165) 

టీభత్సమునకును, పరశురాముడు (కో ధావిష్ణుడె యేతెంచు ఘట్టము రౌద్రమున 

కును (ల-91' ఆలవాలములై యున్నవి, ద్వతీయాక్వాసము నందలి, వటుక, 
కళాధరుల సంభాషణమున హాస్యమును, పరశురాముడు రామునిచే నిర్జింపబడి 

శాంతుడై “నవ్వుచు నీ యెడ దప్పు లేదు వత్సా! వివరించెదన్ వినుము. తావక 

వెష్షస దివ్య తేజమే సీ విధి జూడ గోరి కినియించి తదున్నతి గాంచితి'' 

(8-188) నని పల్కి నపుడు శాంతిమును కననచ్చును. మొత్తము మీద మూల 

నాటకము నందువలెనే [పబంధమందిను రసపోషణము కంచె రచనా ప్రొఢియే 
సహృద యుల నెక్కు.వ యాకర్షించును, 

భాష, శైలి, ఛందో విశేషములు : 

బిజుల తిమ్మ భూపాలుడు పేర సక్కవి పొశుడైన కృష్ణ సత్కవి 
టు 

యులు 

సహాయ కవిత్యమున తొననర్హ రాఘవ |పబింధము రచించినట్లును, తన కశేష 

విశేషవె దుషీ ప్రతిభ కరతలామలకమై భాసించినట్టును చెప్పుకొని యుండెను, 
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(22 న పద్యము) కషకవి తనకు సహాయుడగుటకు తన న్యాయ మారెక 
ల లనే గే 

వృ_త్తియే కారణమని తెల్పుచు నతడు మురారి నాటక (పస్తావన యందలి 

“యాంతి న్యాయ (పవృత్తస్య తిర్యంచోవి సహాయతాంి” అను శ్లోకము నను 
వదించి యుండెను, కృష్ణ కవి తివ్మా భూపాలున కొనరించిన సాహాయ్య మెట్టిదో 

తెలిసికొనుట కవకాళమలు లేవు. కవి కృతజ్ఞతాపూర్వకముగ కృష్టకవి పే 
రుటంక్రించి యుండుటచే నత డతనికి కావ్యరచనమున కొంత తోడ్పడి యుండె 
ననియు, నతనికి గురువై యుండియో ముూరి నాటకమును సమ గముగ బోధిం 

చియో గొప్ప పాండిత్యముకు కల్గించెననియు, నూహింపవచ్చును. ఈ |పజంధ 
మును రచించిన వారెన్యరై నను, గొప్ప (పతిభా వ్యుత్ప త్యభ్యాసములు కల 
మహాకవులని చెప్పుటకు సందేహింప నక్క జలేదు. అతి పొఢమైన మురారి 

నాటకమును వారు ప్రౌఢ గంఫీరమైన శైలిలో, మూలమునకే విధముగను 
తక్కు.వకాని విధమున, ననవదించుబయే యందుకు నిదర్శనము. 

ఆనర్గ్ష రః*ఘవ (పజంధమందలి శైలిని. పద్యరచనా విధానమును, శ్రీనా 

ధుని శృంగార నైషధము నందలి వానితో పోల్చవచ్చును. శ్రీనాధుని వలెనే 
తిమ్మ భూపాలుడు కూడ సంస్కృత సమాస (ప్రయోగము నందెక్కువ 

మక్కువ (పదర్శించి యుండెను. మూలమున సమాసములున్న చోట్టనెల్ల సీతడు 

సమాసములను వాడి యుండెను, ఇందలి పధాన రసము వీరమగుటచే శైలి 

తదనుగుణముగ ఓజోభరితమై యున్నది. కపి సేనకును రాక్షస సేనకును జరి 
గిన యుద్ధమును హేమాంగద రత్న చూడులు వర్ణించునపుడును, పుష్పక విమా 

నము నధిరోపాంచి రామాదులు ఆయోధ్యకు తిరిగి వచ్చునప్పుడును కావింప 

బడిన వర్ణనమ లును, కావ్యమున నాయా సందర్భముల గోచరించు పాత 

సాయంకాల, చం దోదయ సూర్యోదయ వర్ణనలును ప్రౌఢ సమాన భూయిష్ట 

ములై కవి పాండితీ విశేషమును సూచించుమున్నవి, 

ఇతని రచన ళద్దార్దాలంకాంాదులతో కూడి [ప్రొఢమై గంథీర భావ సమ 

న్వితమై, మూలానుగుణమయ్యును, స్వతం[త్మప్రాయమై యలరారుచున్నది. 

ఈ కవి సంస్కృత సమాస (ప్రయోగ (వియత్వమునక్షు గంథమంతయు 

రార్కాణమే. 

ఆ పురి నింపు నింపు మలయాచల చంచల కుంజ పుంజర 

ధ్యాపర భిల్ల పల్దవ పదాస్తన శస్త నవాంకసాంకవ 



శ్ర్రి7 

శ్రీ పరిణీత శీతల యురీ తతరంగ తరంగ రంగ నం 

దీపిత కంజ గుంజ దళిసేరవ సారవ వాశళపోతముల్ 1-164 

బల సంవోభితలోక దొరుణ కకుప్పంచార వేళా చలా .. 4.350 

సురనాధోపని వేద్య నందనవనీ నూనా ళీ తోరణ ..- కీ .? 82 

మున్నగు పద్యములు మూడు మ్యాతమే ముచ్చట నుదాహరణముగ నీయబడి 

నవి. పెక్కు సీస పద్యములం దీళడు ఒకొక్క. పాదము నొక్కొాక్క- 

సమాసముగా వాడి యుండెను. 

బహు నవా నూస నీప |పహనన సహ 
చర్యా నటళ్ కేకి చయము వలన 4.80 

మంఖాన కుధర నిర్మథికాబ్టి ఘమ ఘుమ 
స్వున నిభ దుందుభిధ్యనులు (మోయు త 147 

మున్నగు పద్యము లిందుకు తార్కాణములు. విళశ్వామితుడు (పథమాళ్యాసమున 

దశరధు నాశీర్వదించునప్పుడు “సపరివారాయభూప ! తేస్వస్టి" యనియు 
చ్వితీయాళ్వాసమున జనకు నాశీర్వదించు సందర్భమున “శంకర చాపారోపవిళం 

కట చాతుర్య ధుర్య జామాతృ నిరాటంకాయమాన మానిత సంకల్పోథవ” 

అనియు సంస్కృత వాక్యములే వాడబడినవి, తిమ్మభూపాలుడు తారొమైతి 

(1-172) మాత్స్యనీతి (1-222) పూర్ణ పాత్రము (2-857) వకలోష్టవధ 

(8.48) పుుతభాండము (8-126) మున్నగు పదములను సంస్కృత నాటకము 

నుండి [గహించి యథాతథముగా వాడి యుండెను. అబే యితడు మూలము 

నందలి ఉదరంభరులు, దౌర్భాగి నేయడు, అపత్య(పత్యయ।పా ప్రి, శన్షిస్సంచీ 

వరయిష్యమాణ వటుక వ్యాధౌత నల్కంబులు మున్నగు (పౌఢథ (ప్రయోగము 

లను కూడ యథాతథముగా (గహించెను, ఇతడు చక్కని తెలుగు పదములతో 

వాసిన పద్యములు కూడ నక్కడక్క-డ కనిపించును. కొని వాని సంఖ్య 

సంస్కృత పద భూయిష్టములై న పద్యములతో పోల్చి చూచినచో తక్కువ 

యనియే చెప్పవల యును. 

జొట జొట జెమటలు వడియగ 

దట తటమని గుండె యదర దగ నిగుడ హుటా 



ర్ర్5 

హృటి నచ్చటే కరు దెంచెన్ 

జటలూడగ నొక్క వటువు సం[త్రాసవమునవ్ వి. 12 

పలుమాజటు బిలిచిన బత్యు త్తరం బీక 

వెడ వెడ గడునేడ్చు వెక్కి వెక్కి 2.14 

పెన జట్టు నజికిన దన ధార యుడివోని 

బలువంకి మొల వంక నలవరించి 2.97 

ముదిగోదయే కాక మదికి ముచ్చటయైైన 

నెక్క గళ్గెనే బక్క జక్కీనైన 2.58 

తలపొలంబున కేగి దగదప్పులకు నోరి 

గాసిల్లీ కపవులు గోసి కోసి 2.86 

మున్నగు పద్యము లతని తెలుగు పదములతో కూడిన రచనకు నిదర్శనములు. 
ఇత డాయా సందర్శములందు తెలుగు జాతీయము లను, సలుకుబళ్ళన్యు లోకో 

కులను కోకొల్లలుగా వాడి యున్నాడు. వానిలో ముఖ్యములై నవి [కింద నొసంగ 

బడుచున్న వి, మాడల వసంతరిబులాడ [1-468 |} చెంప గొట్టుచున్ [1-144 |} 

రెంటికిని జెడ్డ రేవడగ చు [1-182] ఉయిమని పిడ.గై [1-224] చావు వరు 

గున [£.20] జగతి నోములెన్ని నోచినో మున్ను నా కన్నుదోయి [2-22] 
చీకటి తన్ను [2-27] దుమ్ము దులుపు కొనుచుం జనెయెన్ [2.28] | వేలు 

నాకి ఉపాసంబు గోలుపోయి [2-81] (మింగిన కడులకు జవులడుగంగా నేమి 
టికి [2-87] వితావితలగుచున్ [2-41] మూపులు మూడై చూచు [2-48 | 

వెన్నుబలముగ [2-86 | కంచు మించుగావె [2-72] ఒళ్ళిలుంగకింత (తుళ్ళి 

పడియె [2.187] పాము కాటు చీర దుడిచిన జనునె ఏ సీమనైన [£166 } 
నూతిలో గుండు వై చినట్లుండ వలదె [2-257] తగరుదాక గొంద వగిలినట్లు 
[2-886 | జము దూలమ్ములు అన్య రాజన్య కోటులు [2-868] తల్పిబడి పిల్ల 

[2-86౪] దేవయోగ్యంబైన జీవరత్నము దోచి జేగురు గైకొన్న చెనటి కరణి 
[2-368 | ఇల్దలికినంత బండుగ యగునే [2-405 ] విలువని పేరంటము 
[3-8] ఎదురు లేనిచోట గదురు వాడి [లిక |] నోటి మాటయును నోట 

నుండ [శి-57] గుడి మింగెడు వానికి గుడి లింగ ము్యటవడియము గాదే 

[8-62] కొంచెపు బిడుగులకు గాదె కొండలు పగులున్ [8-80] వేకిలేని 



పర? 

అంఘనముళు వాటిల్లై కటకట [౪-67] వెన్న కౌరపండులు వచ్చెన్ [8.1821 

ఆయ్యకు సివమెత్తె [(8-' 72] చిచ్చయిన వేళ నెవ్యని తరంబు బావి (దవ్వంగ 

[4-190] కరస్థలామలక భాస్వరమై [1-29] (భమరకీటనయంబు [1-150] 

(పాహుణిక కరాభిరచిత ఫణి మారణము (అతిథి చేతం బాము జంపించు (క్రియ) 
[2-18] తిలతండులితమయె; 1 31-188] గగనారవింద సంకాళము | 8-86] 

ఇట్లు జాతీయములను సామెశలమ వాడు విషయమున నితని రచనకును నాచన 

సోమన, పింగళి సూరన రచ 'లకును పోలిక కానవచ్చును. ఈ కావ్యమున 

అచ్చ తెలుగు కావ్యములలో కనవచ్చు సుందర ములై న. సమాసములు కొన్ని 

కనవచ్చుచున్నవి. మంచు మించు దొర (చ9;దుడు) [2.200 | ఫొల దిండి 

పాదుషా - రాక్షసరాజు | 2-66] జడదారి బొబ్బమెకము -- ముని శార్దూలము 

[2-82] వినుద్రోవరి దొర -- వియచ్చర విభుడు [2-48] వెన్నెలరాయడు, 
పడమర పడంతి, బేరజంపురాచ మిణుగరుః రేగామ్మ చుట్టింపు రేక, పాపరాజ 

న్నిదము కోడెమిటారి చన్నుగవ, జిగికుంకుమపు నల్గు పసిమి, నును జాళువా 

జన్నిదములు, [పొద్దు వంగడంపు రాచ పెండ్డిసమారులు మున్నగున విందుకు 

దృష్టాంతములు, ఇవి సంస్కృత నమాసనులకు తెలుగు సేతలు, 

తిమ్మ భూపా మడు శబ్దాలంకారములను, ఆర్థాలంకార ములను, విరివిగా 

వాడి యుండెను, ఈ కావ్యము నందలి వచనములలో నృత్త్యనుప్రాసము లేని 

చొక్కటి ము కానరాదు, 

అటిమ యు పటి జగజెటియెన యట్టి 
లట రు A ఇ 

డిటరాకాసిరా చెట బటి యిటి 4.856 
వ ఘు న్ జం 

సాక్ష రక్షః కులాధ్యత శిక్షణాతి 
దకరూ షే తజాక్షయ లక్ష ణాఢ్యు థ్ ఆజ! 

మున్నగున9 వృ_త్త్యను! పాసమునకు తార్భాణములు, 

“కాళిదాస మయూో నత్కవుఐ, దీవ్తికవుల సజ్జన నిర్భరగవుల, ధీమహ త్తన్ 

నీరేజభవ్చల, నేనఖినుతింతు” 1-9 

“శదీయ నుభాషితాకార నీవి, నిబిడమై నించు జుంటి లేనియల బావి, లలిత 

భావ ధ్వని వ్యంగ్యములకు దీవి, థీవినేమని వర్ణింతు ?” 1-26 



566 

WE కృవాగుణ పారీణు, నా [వవీణు” sis, Lada 

“వరియించె ముఖజితై ౦దవ బింబన్, భూరి కరుణావలంబన్, శ్రీ రాజీత గుణ 

కదంబ, శ్రీ జక్కాజంబన్ ” 1-60 

“అతడు వరించె శేషమ, కృపాన్విత బాంధవ మితపోషొ 1-111 
“అతడు రంగమ వలన్ నెయ్యమున గాంచె కీ రి వరిమ మాజట కృష” 1.69 

అర్ ఫణ >] 

“ర పెద్ద తిమ్మ భూమి విభుడర్ధి చరించెను కామమాంబ 1.039 

“భువన విస్ఫూర్త్ సత్య సంపూర్తి" 1-85 మున్న గునవీ 
అంత్యాను[పాసములకు నిదర్శనములు, ఇట్టి వానిని రచించుటలో నీతడు పోతన 

ననుకరించినట్లు కనిపించును, 

వాదన భూమి పాలడు సదా దనరారేడు నీవితీవకుం 

బాదన్క నాజిభూచకిత పాద నమృదిపు రక్షణంబునన్ సాదన 1-87 

“వశిష్ట మహనీయ తపో ఘన తర మహిమను, మహిమను, మనునంశము 
మిగుల సం|భమంబున బొదలెన్” అనునవి యమకాలంకారమునకు తారా 

ఇఉములు. 

మొలక నవ్వుల చాయ వెలయు వెన్నెల గాయ 

దులకించు మోము చందురుల చేత 

శ్రీకారముల తోడ జెలగు వీనుల తోడ 

గలసి నర్సించు గనవల తోడ విలా 2B 

ఆ నుడి ఉలుమని విడుగై, పూని యలరు హాలొహలము బుడుగ్రై 

1 ఎర్ లత 
మున్నగునవి ఛేకాన్ముపాసమునకు నిదర్శనములు. 

జాహ్నవిక్రైవడి సంతత్యాశిత కవి శేణి సంరక్షించు శేషమాంబ 1.115 
ఇచ్చట కవి (ణి యనగా కవుల యొక్క సమూహమని ఒక యర్థము నీటి 
పకుల సమూహమని రెండవ యర్థము. 

రాజశేఖరుడన రంజిల్డు నితనికి శాశ్వతై శ్వర్య మాళ్చర్యమగునె ! 

[1~1283} 
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ఇచ్చట రాజ శేఖరు డనగా రాజ్య కేస్టుడని ఒక యర్థము. చంద శేఖరు 

డైన శివుడని మజొక యర్థము. ఇట్టిచో ట్ల శేషాలంకారము కలదు. 

ఆప్పుగాకియ్య డెంతైన పర్గన్యుండు [పం 117] 

ఆను పద్యమున అప్పు (నీరు - బుణము); పూట (దిన భాగము - జామీను) 

పత్రము (ఆకు - (ప్రోనోటు) ఆడుగు (అడుగుట - పాదము) మున్నగు శబ్ద 
ములు రెండర్థముల సిచ్చుచు సాభ్మీపాయములై యున్నవి, 

తలయేఆుగళల్లి నిచ్చలు గండములు సెంది [1-92] 

అను పద్యమున తలయేయు (శిఖరము నందలి నది - తలనొప్పి) గండముబు 

(గండ శిలలు - ఆపదలు) మున్నగు పదములు శ్లిష్టములును, అర్హగంఖీరము 

లుస్రై యున్నవి 

కృతికర్స Sess పర్ణనమున శ్లిష్ట పదములతో కూడిన పద్యము 

లెన్నో యన్నవి. 

 వలుకు దొయ్యలి కొప్పు వట్టి, ధవళాబ్ధాతాళులన్ 

మెట్టి, ద్యోతిల కల్లోలవతీ తరంగ 

చర కాదంబచ్చటల్ ముట్టి యగ్గలికన్ 

శారద నీర దౌఘ పదమాకం బెట్టే ధట్టించె 1-115 

ఈ పద్యమున కవి పట్టి, మెట్టి, ముట్టి పెట్టి అను కా ర్థక క్రియలను శ్రవణ 

పేయమగు ధ్వని యుప్ప తిల్లునట్టుగా వాడి యున్నాడు. 

తిమ్మ భూపాలుడు తన పబంధమును |ప్రాగటూరు నగరము సందలి 

రామేశ్వరున కంకితము చేసెను. ఆళ్వాసాంత సద్యములందు ఆతడు ముక్త పద 
(గ_స్తముంను వాసి యుండెను 

రజతోర్వీధర వాస, వాసవ ముఖ ,పస్తుత్య బాణావిత |త్రిజగచ్ర్రై9 

శరాస *.. 1.279 

రామా రామాం౭గ శ్రీ 

వామ్మా వామాంధకాది వారణ చణ దో 

రామా, ధామాధః కత 
థి గ 

సోమా, సోమాది మిత్ర శోక విరామా! 1.28) 

71) 
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అనునవి దృష్టాంతములు. ఆశ్యాసాంత పద్యములందే కొక కథా భాగమునకూడ 

అతడు దండు రెండు చోట్ల ముక్త సద (గ నములను వాడి యుండెను. * 

సవన విఘ్న (క్రియా శాంతికె దశరధ 

కీతి నాధు బొడ గాంచి సుతుని వేడి, 

వేడి తోడ్కొని పోయి విమత ఖీకర భంగి 
దివ్యాస్త్ర మం్యతోపదేశ మొసగె, 

నొసగి, (శీ-81) అను పద్యము మాల్యవంతుడు విశ్వామితుడు చేయు 
కార్యములను స్మరించు సందర్భము లోనిది ... 

కమనీయ వాగ్యిలానమున బన్నగ రాజు 

నగరాజు ధృతి ధురంధరనిరూఢి 1-41 

ఆను పద్యము చెన్న భూపతిని వర్షించు సందర్భములోనిది. 
ఖం 

తీమ్మ భూపాలుడు, ఉసదు, ఉృత్చేత్స, రూపకము, శ్లేష, (పతివస్తూపమ 
అర్భాంతర న్యాసము, అపహ్నవము, ఉల్లేఖము, మున్నగు సర్భాలంకారములను 
కూడ విరివిగా వాడి యున్నాడు. 

ఆరయ రఘుకుల సామాన్య గురుడతండు 
నిక్క మట్టయ్యు నీయందె నెమ్మి ఘనము 

సకల జన మోదకరుడైన చందునకు గు 
ముదము దలపంగ దా [బాణ పదముగాదె 1-173 

విలసల్తీ ల మహాసభాంతరములన్ విద్యా (పసంగంబు శిష్యులు గాఏింప (2-79) 

అను పద్యములందు (పతి వస్తూపమాలంకార మున్నది. 

అని వదనేందుని గని ముడి 

గిన తమ్ములనంగ మోడ్పు గేల్లవ దనరన్ 1-211 

చః పద్యమున రూసకో[త్చేశాలంకారములు రెండును కలవు. 

హరిణాంక వ్యసనోదయ [క్రమము ... నిరుపాధి పణయుల్ 

విశుద్దుల యెడన్ నిక్క_ంబు శుద్దాత్మకు ల్ 1-275 సె 0 

అను పద్మమున నర్భాంతర న్యాసాలంకార మున్నది. 
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వననిధి (గుంకసొరకర వర్గము నొక్కటి మూడు .... 
కమ్మరనెన్న బూనెనో యననవి విప్పుచున్న దిపుడద్దిని యౌర 
యథ్యాకమంబునన్ [2-9] 

ఈ పద్యమన ఉడ్చేంఇాలంకార మున్నది, 

మనము హరింమ నతాత్విక 

ఘన విషయములనెడు భటులు గవయించుకొనం 

జనుగనుగవ ఏనుగునకు 

జనుడోవడు తెలివి నంకుళము గావింపన్ 2.428 

ఇందు రూసకాలంకార మున్నది. 

దివ్యకూలంకషా తీర 'సీకంబున 

బావనంబగు జటా పటలివాడు కే. 16 

అను పద్యమున శ్రేషాలంకార మున్నది. ఇందలి విశేషణములు వామదేవముని 

కిని, శివునికిని గూడ అన్వయించును. 

అర్లే . 

సమద సారంగ విభ్రమ లీల విలసిల్లి 

ధారాలహరులచే దార సిల్లి 1— 147 

ఆను పద్యమున ఆయోధ్యాపురము “అల్బు దామర కొలనునా నతిశయిల్లై" నని 

చెప్పి కని స్రషాలంకారమును, ఉత్పే)కాలంకార మును కూడ ఉపయోగించి 

యుండెను 

జలరుహగర్చు వేరి యగసాల నభంబను మూష తారకా 

వలి నిగుడించి సాంధ్య రుచి వహ్ని శిఖం కరగించి చేసెనో 

చెలగి సుధాంశు 2-202 

ఫణి కులాకులమైన పాతాళ మున కేగు 
వేగ బొంగుచు గాంగ వేణి సరణి 

అను సీస వద్యమున కృష్టరాయేందు కీర్తి ఏ విధముగ సంచదించునో 

వరింపబడినది, ఇందలి ఉపమానములు కవి లోకపరిశీలమును, భావనాళ క్రిని 
సూ 

చాటుచుష్నవి. పంచమాశ్వాసము నందలి 112 వ సీసపద్యమున చందుడు 
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దేకికుడుగ పీఠ మర్భకుడుగ, ధన్యమూర్తిగ, శుంభదిన్సలాసిగ పేర్కొనబడి 

యున్నాడు ఇందు ఉల్లేఖాలంకారము కలదు. 

తిమ్మభూపాలుని శైలి శబ్బార్ధాలంకార సంభృతమ ను సమాసభూయిష్ష 

మునునై యున్నను ధారాశుద్ధి శోభితమై యలరారును. ఆతని రచన శ్రీనాధుడు, 

నాచన సోమన, భట్టుమూర్తి మున్నగు మహాకవుల రచనలను పోలి యుండును. 
అతడీ కావ్యమున పెద్దన (శ్రీనాధాదుల ననుకరించి (వాసిన పద్యము లనేకములు 
కలవు. 

కామారి [వపియమౌొళి మాల్యమగు గంగన్దాటి 

==. హ్యామగ్రాహ్య కుబాలసల్, శబరకాంతల్ 

వేడ్క్మ-మై వెంటరా ౨... గ్తీ గ్లో 

దురవగాహ గభీరతర చతుష్పాధోధి 

ముష్టింధయుడలిు మొనయు మేటి 

మన్నగు పద్యములు కమ్మ భూపాలునికి శ్రీనాధుని రచనపై గఅ అభిమానమును 

చాటుచున్నది. 

ఓ కుశికాన్యవాయ కలశోదధి పూర్ణ నుధామయూఖ | 2-989 

వారలిందరు లోకోసకార మునకు 

బుతులు స్మరియిర్యతు వీరి సన్ను తులొనర్చి 

ఖ్యాతి గందుము వీరల యధిశ మహిమ 

వీరలె యెజుంగుదురు మనకెలుగతర మె. వి--288 

మున్నగు సీస పద్యనులలో ఆల్లసాని పెద్దన రచనా విధానము గోచరించు 

చున్నది. 

ఆ షెదతిమ్మ భూమి విభుడర్ధి వరించెను గామమాంజి హృ 

త్పపిత విష్ణు సద్గుణ కదంబ లసత్ కరుణావలంబ 1-82 

వంటి అంత్యాను[పానమతో కూడిన పద్యములలో పోతన పద్యముల అనుకర 
ణము గోచరించుచున్నది. శ 

పాపం డెక్కడ దేవదానవ దురాపంబైన యేతన్మహా 

చాపం బెక్కడ ... (2-82) అను పద్యము కూడ పోతన రచ 

నను స్మరణకు తెచ్చుచున్నడి, 
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చెనరొజు వనరాజు ధకరాజు నిరసించు 

శౌర్య గాంఛీర్యతొద ర్య కలన ఓ. 

ఆను సీసమును, కృతికర్త వంశ వర్ణనము నందలి వెక్కెతర సీస పద్యము 
లును, భట్టుమూర్తి సద్యముల కన్నదమ్ముబ వలె నున్నని. గంఫీరతౌదార్య 

కలన అవి యుండనగును, ఇన్సే ఇత డచ్చటచ్చట నాచన సోమన, ఎజ్టాపగ్గడ, 

కృష్ణదేవరాయలు, తెనాలి రామకృష్ణుడు మున్నగు పూర్వా మహాకపులను 
లో సాడ ననకరింపిన చోట్లు కొన్ని కలవు. tit 

తిమ్మభూపాలుని రచనలో ఛందో వై విధ్య మంతగా కానరాదు, అతడ 

సాధారణ వ్నత్తుములను జాత్యు పజాతులను మాతమే ఎక్కు వగా వాడీ 

యుండెను. సీస పద్య రచన యందీకడు కృతహస్తుడు. ఆళ్వాసాంత పద్యము 
లలో కవిరాజ విరాజితము (' 880; కంద గర్భితమణిగణ నికరము (లి-4 11) 

మాలిని, (8-229) భుజంగ పయాతీము (4--లికళ్స్ పంచ చామరము 
5266] అనువ్య త్రము లను వాడి యుండెను. 

కావ్యమునందు ఉత్సాహము, (1--251, త 116) భుజంగ (ప్రయా 

తము (2--ళ8) లయ విభాతి (2-166) తరళ (2-880) (సగ్ధర 

(8-121); (6-180) మహ్మాసగ్గర (1-16); (1-185) అను వానిని వాడి 

యుండెను 

రెండు మూడు చోట్ల, యతి దోషము కనబడుచున్నది, 

రౌ దాత వలయంబు దాల్చినాడు (8౮-101) ఆవి ప్రమాద పతితము 

లని పరిష్క_ర్హలు సూచించి యున్నారు, 

తిమ్మభూపాల డు సంస్కృృతాం[ధములు రెండింట గొప్ప పండితుడౌటచే 
నా రెండు భాషలయందును పెక్కు |పొఢములేన ప్రయోగములు కావించి 

యున్నాడు. మురారి నాటకమున తనకుగల సంస్కృత వ్యాకరణ పాండిత్యము 

వెల్లడి యగునట్లుగా విశిష్టముల్జై న ప్రయోగములు కావించుటయేకాక యెడనెడ 

వ్యాకరణ పరిభాషా పదములను కూడ [పవేళ పెట్టి యుండెను, తిమ్మ భూపాలుడు 

వానినెల్ల మూలానుగుణముగా ననువడించి యున్నాడు. 

రమణీయ తపోమహిమన్ 

రమణీ ! యమ్ముసికి నొదవు |[బాహ్మణ్యాడే 



శము క్ష త్త కార్యమున్ విడు 
నవమి నైజము కాదె స్థానివద్భావమనన్ శ. రితి 

వళ్ళే! తపోభిరస్య బ్రాహ్మ ణాదేశోపిస్తానివద్భావేన క్షత్ర కార్యం నజవాతి 
కీ అంక, పుట 199 అనునది వై సద్యమునకు మూలము, “స్థానివదాదేళో 
నల్విధే” సూూతేణహ నేః స్థానే జాయమానః కోవ్యన్య ఆదేళః స్టాని [పయుక్త 

తి (థి థి ~~ 

మపికార్యం కరోతి, తద్వతీ తపవక్రయా [బాహ్మణత్వం' పాప్లోహ్యయం 

(పారక్తనం క తియ సంస్కారం తత్ప్రయుక్తాం పొంసాది (పవృ_త్తించ నజ 

వోతీత్యర్థః; వ్యాఖ్య 199 పుట. ఇచట ఆదేశము, స్థానివద్భావము అనునవి 

వ్యాకరణ పరిభాషా పదములు, 

ఎల్లరు వేల్పులు-మును స్ తల్లి + కుండ శద్దము పుల్టింగము: 

సేసితనుచు పొగడరె నిన్నున్ 8148 

వత్స! ఈ (పకారంబున వడి _పకృష్ట 

కర్తభీష్ట కియా ఫలోత్కరము లగుచు 2212 

ఆను పద్యములందు కూడ మూలము నందువలెనే వ్యాకోరణ సంబంధము కలదు. 

ఇనదజ్జంబు, ధనంజయచ్చరము, వాణీశద్గిరీశమ్ము, క్రో 

కనదత్ కె రవ మబరాగ దురురాట్కా ౦తేమ్ము, కాళ్మీరజు 
జ 

ద్ద నసారంబు, సురాలయ|[దజత గోతంబయ్యే బ్రహ్మాండము 1-58 

అను పద్యమున తిమ్మ భూపాలుని పూర్వుడై న కొండారెడ్డి (పతాసము వర్ణింప 

బడినది, (పఠాపము అరుణ వర్ణముగా నుండునని చెప్పుట కవి సమయము. 

కొండారెడ్డి (సతాపముచే బహ్మాండ మంతయు నెట్టబాణినదని చెప్పుచు కవి, తన 
కల్పనా సామర్థ్యమునకు సంస్కృత వ్యాకరణ పాండిత్యమును జతచేసి ఈ 

పద్యవను రచించెను, సంస్కృతమున నామ వాచక మునకు “కప్” (ప్రత్యయ 

మును చేర్చినచో ఆది [కియా పదముగా మారును, వీమ్మట దానికై ధాతువునకు 

వచ్చునట్టి [పత్యయములను చేర్చవచ్చును. ఇచ్చట ఇనః, ధనంజయః. వాణీళః 
మున్నగు నామవాచకములకు “"క్విప్” _వత్మయము చేర్చగా ఇనతి, ధనంజయత్రి 

వాణీశతి, ఆను [కియా రూపము లేర్పడును, ఇనతి అనగా ఇనః ఇన ఆచరతి 

ఆని అర్థము. ఇన ఆను నామ ధాతువునకు అత్ అను శతృప్రత్యయము చేర్చగా, 
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ఇనత్, ఆను రూప మేర్చడును, ఇనత్ అనగా నూర్యునివలె ఆచరించుచున్న అని 
అర్థము. ఇట్టి పొఢ (ప్రయోగములు క కావ్యమున నింకను కలవు, 

జ్య స్వర్గాప వర్ష మార్గానర్లశ సంసర్గ మార్గణన్మునివర్గా 2-411 

కల్పకలతికా రాజీకుసుమతార కేశా ర్] 

మైష పద్యము నందలి మార్గజత్, కుసువున్ అను తూపములు కూడ 

నామ ధాతువుకు ఆశ్ చేర్చగా వచ్చిన శతంత రూ పమాలే, 

దాశ్షీణాత్యులకు తద్ధితములు [పియమను అభియుకో కి కలదు. మురారి 
అట్టి తద్ధిత పయోగి ములను సంన్క్బృత నాటకమున చేసి యుండెను. తిమ్మ 
భూపాలుడు కూడ ఏం!దా బార స్పత్య చరువర (పతిభ ర5్-- డరళ్ 

బశ్వాక వ స్తం రి ర్-248 

దంభ మాస్కరిక వేష (పొఢి 5.167 

మున్నగు తద్ధితాంత ములను వాడి యున్నాడు 

ద్వితీయాశ్వాసము నందలి 210 వ పద్యము చిపర “"అతివేడ్కన్”ొ 
అను (పయోగమున్నది. వేడ్క. అనునది తెలుగు పదము, అతి సంస్కృత 
పదము. ఈ రెండింటిని సమాసమున కూర్చరాడు. మహాపండితుడైన ఈ కవి 
ఇద్దిందుకు [పయోగించెనో తెలియదు. లేక యిది లేఖక |ప్రమాదమై యుండ 

వచ్చును. ఈ గంథము నందలి వ్యాకరణ విశేషములతో కూడిన కొన్ని 

పయోగములీ [క్రింద నొసంగ బశుదు గ్నవి. 

ఉండుండి -- ఉలికి పాటొవవ నుండు _డి దిగ్గున లేవి ( (2-14) 

ఊండి + ఉండి - ఉండి యుండి కావలయును. కొని కవి యిచ్చట క్ర్వార్థ కేకా 

రమునకు సంధి చేసినాడు. 

ధాతువునకు డు (ప్రత్యయము చేర్చగా ఆన౦తర్యార్థక మెర్పడును, ఇది 

దుత పకృ్ళతికము దీనికి అచ్చు పరమగునపుడు “ఇకాదులకు తప్ప (ద్రుత 

(పకృతికములకు” సంధి లేదు కావున సంధి చేయరాదు. కాని కవి “నావు 

డతడు” (బి 54 ర్) ఆని సంధి చేసి యున్నాడు, ఈ అనంత ర్యార్ధక “శో 
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| పత్యయమునకు మందు ఈ [గంథము నందు పెక్కు_చోట్ట అర్ధానుస్వారము 

చేయబడినది. ఇది |పామాదేకము. 

రాతువునకు “అక” చేర్చగా వ్యతిరేక క్వార్థక రూపమేర్పడును. ఇది. 
కళయే కాని దుత్మపకృతికము కాదు. కవి పెక్కుచోట్ల వ్యతిరేశ క్త్వార్ధయి 
లను, _దుత (ప్రకృతికములుగా వాడి యున్నాడు. 

ఉపేక్ష సేయకన్ (ల... 58) బెదరకను (శ-- 16కి) కాకనతని (4-88) 
కాకన్ (4--.24) కాకన్ (5-40) (తోయకన్ (5-50) అట్లే మిక్కిలి అసు 

నవ్యయమ ను కూడ సితడు దుతాంత ముగ వాడి యున్నాడు. మిక్కి ధిన్ -- 

(2-227) ఇట్టి వానిని (ప్రౌఢ వ్యాక“ అము నందలి నర్వనామంబులకును కళ్ల 

లగు నవ్యయంబులకును గడపల సముచ్చయార్థ విశేషపాద పూరణములందును 

శబ్దంబు తజుచుగ నగునను నూ్యూత్రముచే సమర్థింపవచ్చును. (5-198) 

తుమర్థ రూపములకు ఇమ్ము చేరినవుడు, మ్ము లోపించుటయు, పూర్వే 
కొరమునకు దీర్చ ము 'వచ్చుటయి సంభవించును కవి ఐదారు చోట్ల ఇట్టి [పయో 

గములు కావించి యున్నాడు. పోనీ 8.8? “కానీ” (5-139) మాసనీ; నిందిం 

చనీ; ఆనసీ (2-143) 

ధాతువున కాత్మ నే పదార్భమున “కొను” అను ధాతువను (ప్రయు క్రి 
మగును, దానికి క్ల్వార్థక రూపము కొని; వాడుకలో దీనికి, క, క్కు అనుసవి 

ఆదేశ ములుగా వచ్చుచుండను, ఉత్తర స్యక్నోః ధాతోః రం బుధాః కేచి 

దూచిరే అని అధర్వణుడు. తిన్ము భూపాలుడు కొని అనుదానికి కాదేళను పచ్చిన 

(ప్రయోగములు పెక్కు. కావించి యున్నాడు, కన్నులు మూసుక యున్న 

(2-167, మూసికొని యున్న యని ఆర్థము. వేలు విచ్చుకపడ (€-181) 

ఉంచక (4-691; విడివించుక (4-216) ఇతడు కొన్నిచోట్ట “ఇకార సంధి” 

చేసినాడు. ఎప్పటట్లు (ఎప్పటి + ఆట్ల) (4-8) తెలివాంద (4-11) అంబలైన 
(2-58). చిన్నయ సూరి చేతురు, కోతురు, ఇత్యాదులు అసాధువులని [వాసెను, 

కాని పలువురు కవులు ఈ (పయోగములను కానించి యుండిరి. ఏమి సేతు 

(8-16) చేయి శబ్దము బౌపవిభ క్తికము. దాసికి మానార్భకమైన ఎడు[పత్య 

యము చేరగా చేతెడు ఆను రూపమేర్చడును. దవులేదు చేతెడెయనన్ ($84) 
5వ ఆళ్వాసము నందలి 17వ పద్యమున “చెలువా అల్లదె చూడు దక్షీణమునన్ 
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జేతెంటి అని “జేతెంట” అను (పయోగ మున్నది. సందర్భమును బట్టి ఇచ్చట 
“చెతివెంట” అను అర్థము స్ఫురించును. తళుకున్ వెన్నెల (5-110) ఆరమో 
డ్పున్ రెక్కలన్ (5-15ళ్ళు మంథనపున్ నేర్చులు (5-2 18) ఇచ్చట “గరువ 

వున్ మురువ్లి ఆనుచోట వలె శ్రీ సమంబులకును, ప్కు ంపులకును స్థీరములు 

పరమైనవుడు కూడ “ను” గాగమంబు వచ్చినది. కీవ ఆశ్వాసము 181వ పద్య 

మున “గురుదోళ్శాలురకు” ఆను పప్రయోగమున్నది. “డోళ్ళాలి” అనునది ఏక 

వచన రూపము. ఇది దీర్ష పూర్వబోపధమును, మహద్వాచకమును, ఐనను, 
సకారాంత మగుటచే నిచ్చట బహువచన “లో కారమునకు రేవము రాదు, ఇది 

లేఖక (పమాదమై యుండవచ్చును. |పథమాళ్వాసము 188వ పద్యమున 

“ఊన్పుట” అను వయోగమున్నది. ఊను (పేరణార్థకము “ఊన్ను*. దీనికి 

భ్రావార్థక టు (ప్రత్యయము చేర్చగ “ ఊన్నుట” కావలయును, ఆగమ “చ్ 

కారంబునకు ముత్తు పరంబై నపుడు మా;తమే "స” వర్ణము వచ్చును. 

సావధానుండై వినుము (1-174) ఆయుష్మంతులు గండు (1-257) 

సావధానుండు అయుష్మ౦తుడు అనునవిచ్చట యుష్మద్విశేణములు. సావధా 
నుండవై వినుము, ఆ యుష్మంతులరు గండు అని యుండవలయును, [పాయిక 

[(గవాణమచే, వు, రు అను నాగమము లిచ్చట రాలేదు. 

పద్నాలుగు (8-65౪) ఇది పదునాలుగు యొక్క రూపాంతరము. దు 

అనుదాని యందలి ఉకారము లోపించినది. 

దున్నకము - దున్ను ధాతువు నుండి యేర్పడిన కృథఢంత రూపము. 

కాజయాచి _ కాణాచికి రూపాంతరము. 

తిమ్మ భూపాలుడు భానులు, వజీరులు, ఉరుసు, అబిసీలు, మసూదుథాను, 

సిద్ధియంబరు, సురుమాలు, నామజాదు అను పారశీక పదముల నుచిత స్థలముల 

యందు వాడి యుండెను. నామజామ ఆగునది నామ్జద్ ఆనుదాని తెలుగు 

రూపము, కేటాయించి లుచ్చుట ఆని దానికర్ణము, 

ఆలవాలికిని వెన్ను బలముగా పొల దిండి 

పాదుషా వెసశామజూదు వనుప లి_గడి 

(72) 
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నానా వజీరులు -- అనుచోట వజీరు ఆను అన్య దేశ్య పదమునకు నానా అను 

సంస్కృత పదముతో సమాసము కూర్చ్పబడినది. 

ఈ విధముగా తిమ్మ భూపాలుడు మూలమునకు విధేయుడై అనువాదము 

సాగించుచునే యీ కావ్యమున భఖావ్యపకటనమునందున్తు వద్మపయోగము 
నందును అపారమైన [పతిభ (ప్రకటించి యున్నాడు. “సంస్కృత నాటకము 

నందలి సంభాషణములను కూడ విడువక వానిని సీస గీత కంద పద్యములలో 

కొంచెము సులభ శైలిలో అనువదించి మురారి వాగ్గుంభనలతో విరాజిల్లునట్టి 
శ్లోకములను చక్కగా నర్భము చేసికొని, భావములను జీర్ణించుకొని, మూలము 

నకు సంబంధించిన (పౌఢిని శైలీ విశేషమును పద బంధముల స్రొంపును,ళాస్త్ర 

విశేషముల సంబంధమును సాకల్యముగా నెజింగి, మూలమునకు లోపము రాసీ 

యక్క కొన్నిచోట్ల మూలాధిక సౌందర్యము విలసిల్దునట్లుగా కూప తిమ్మ 

భూపాలుడు ఈ కావ్యమును రచించి ఉత్తమ | శేణికి చెందిన పూర్వాం[ధ కప్ప 

లలో విశిష్టమైన స్థానము న్మాకమించుచున్నాడు. అనువాద భాగనునందే కాక 
తాను స్వయముగా రచించిన కావ్మాదిలోని పీఠికా భాగమున కాడ తన య శేష 

విశేష వైదుషీ [పతిభలను జూపినాడు. సంస్కతాం[ధ భాషలలోని సారస్వత 

సౌరము సంపూర్ణముగా నెటింగిన దిట్ట. సంస్కృత నమాసములు కాని, తెలుగు 
సమాసములు కాని, విశిష్ట పద బంధములను కాని అచ్చ తెనుగు పదములను 

కాని, అన్య దేశ్య పదములను కాని వాడుసెపుడు శైలి వ మా[తము కుంటువడ 
కుండునట్లు నడపగల వతిభాశాలి. పూర్ణ (బపబంధముల పోకడలన్నింటిని 

ఎజింగిన కవి.” పీఠిక ౪0౦, 31. 

ఉపయుక్త (గంథ నిర్దేశము వ 

1. ఆయంతు [సాచేతసీయం కథా వస్తు అహుంధి* [పణీతమసి (ప్రయుంజా 

నోనాపరాధ్యతి (శో, తియ పుత్తంః” ప్రస్తావన 1 అం, పి 2! 

లి, అనర్హ రాఘవమ్, వ్యాఖ్యానము పుట జై 

శ. సంస్కృత నాటకము - కీత్ పుట 226 

4. పిఫఖీిషణః (దశ్నిణతోదర్శయన్) దేవ పణమ్యతా మయ మన విషయ 



10. 

IL 

12. 

18. 

15. 
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అనర్హ రాఘవమ్ 1 అం, £8 క్లో 

రత్నాకరుడు అవంతి వర్య ఆస్థానము నందున్నట్లు రాజతరంగిణి 

యందలి యొకానొక క్లోకను వలన తెలియవచ్చును. 

శ్లో. ముక్తొకణః శివస్వామీ కవి రానందవర్థన 

[పథాం రత్నాకర ళ్చ్ళాగాత్ సామాజ్యేవ న్రివర్మ ణః 

రాజ, తం 5 తం 89 లో 

సంస్కృత నాఓకము పుట £95 

ఈ యూజ్జి వేంకట వీర రాఘవాచార్యులు, అనర్హ రాఘవ= అవతారిక, ఆను 

వాదము సత్యవోలు కొ మేశ్వరరాయ కవి, 

అనర _ ఆంక ” ళో 114 
ఖు 7 

“History of Sanskrit literature’? Page 920 

Journal of oriental Research Vol, I1 Part 3 to 4 July to 

october 1928. Madras P. 266, 78 

పీఠిక పుట ర 

అవర. నిరయసాగర్ ము దణ వ్యాఖ్యానము పుట బి4 
త ణి టా 

అనర్హ రాఘవము, (ప్రబంధము, పరిష్కరణ, కేళశవపంతుల నరసింహ 
థా స్త్రీ పుట 8 

తస్మై వీరాద్భుతారంభ గంఫీరోదా త్తవ స్తవే 

జగదానంద కందాయ సందర్భాయ త్వరామహే 1-6 

అ, వీరోదాత్త గుణో త్తరో రముపతిః 1-8 

[కియాణాం రక్షాయై దశరథ ముపస్థాయ విముఖే 

మునౌ విళ్వామి[తే భగవతి గతే సం్యపతి. గృహాన్ 

తపోవేశ క్షేశా దుపళమిత విఘ్న (పతిభయే 

(పవృ త్తే యష్టుంవా రఘుకుల కథై. వాస్తమయతే” 1-45 



క్ట 

18. 

19. 

బి0. 

21. 

లగి, 

28, 

572 

ఆనర్థ రాఘవ [ప్రబంధము పీఠిక పుట 14 

పీఠిక పుట 15 

పీఠిక పుట 18 

తిమ్మ భూపాలుని తరువాత వంశమును కొనసాగించిన వారి వివరము 

లన్నియు పె పీఠిక నుండి గహింపబడినవి, 

కమనీయ స్థితి జెంగటన్ ధవళ శంఖ స్ఫూర్తి రాణింప దీ 
ప్ప మరీచిన్ బవడంపు గెంపు బవలున్ బంజుల్ వెలుంగొంద ని 

స్సమ సారస్వత నిర్మలా మృత యురీ జాగ త్రరంగాబ్దీపే 

ర మవో సక్కవి తేజరిల్లి విబుధ [పసూయ మానోద్దతిన్ 
(3p) (న! అ 

పీఠిక పుట 14 

అనర్హ రాఘవ ప్రకాశ టిక పుట 1-23 



ఒర అద సం 7. ప్రభా వ త్రీ ప్ర ద్య మ్బ పుం 

--పింగళినూరన 

సంస్కృత మూలము : రవివర్మ భూపొలుని (ప్రద్యుమ్నాభ్యుదయము 

పింగళి నూరనార్యుని (పభావతీ ప్రద్యుమ్న _పబంధమునకును, 

సంస్కృతమున రవివర్మ భూపాలుడు రచించిన |పద్యుమ్నాభుకదయ నాటకము 

నకును హరివంశో త్రర భాగమున విష్ణుపర్యమునందు 9! వ అధ్యాయము నుండి 
అ7వ అధ్యాయము వజకును ఏడ ధ్యా చఎఎిములలో విపులముగానున్న “వ జనాభ 

వథి యను కథ మూలము. 

హరి వంళమునందీ కథ ఇట్టున్నది, “నికుంభవధ |పస్తావమున చెప్ప 
బడిన వ|జనాభవధి'ను విపులముగా వినగోరుచున్నానుి అని జనమేజయుడు 

వైశంపాయనుని (పొర్థింపగా వై శంపాయనుడు తద్వత్రాంతమును, ఆ సందర్భ 

మున (పద్యుమ్న విజయమును, సాంబుని విజయమును కూడ చెప్ప మొదలిడెను. 

పూర్వము వ, జనాభుడను రాక్షసుడు మెరు తటమున చిరకాలము తపస్సు 

చేసి (బహ్మ వలన వరములను బడసి అజేయుడై (తిలోకములను బాధింప దొడ 

గెను, అత డొకప్పుడు ఇందదుని కడ కేగి కాశ్యప పు తులకు (తిలోకాధిపత్యము 

సమాన భోగ్యము కావున తదాధిపత్యమును తన కిమ్మని అడిగి అట్టిచ్చుట 

కష్టము లేనిచో యుద్ధమునకు రమ్మనెను. ఇందుడు బృహస్పతితో నాలోచించీ 
తమ తండ్రియగు కశ్యపుడు చేయు యాగము పూర్తియైన పిమ్మట అతడు 

తమకు న్యాయము చెప్పగలడని తెల్పి పంపెను. వ జనాభుడు కశ్యపుని కడ 

కేగి, ఆతని చేత కూడ నళ్లే అనివించుకొని నిజపురమున కరిగెను. 

వ జనాభుని వలన రానున్న ఆపద నెజింగిన ఇందుడు కృష్ణుని కడ కేగి 

తన దీనస్థితి విన్నవించెను. కృష్ణుడు తన తండ్రియగు వసుదేవు డాచరింస 
నున్న హయమేథము ముగిసిన విమ్మట వ జనాభుని సంహరింతుననియు వజ 
నాభుడు వసించు వ్యజపుకము గాలికై న చొర నశక్యము కావున తత్సురమును 

చొచ్చుటకు తగిన ఉపాయము నాలోచింపవలి ననియు పల్కెను. 
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వనుదేవు డాచరించు యజ్ఞమున భదుడను నటు డొకడేతెంచి తన నాట్య 

ద్రభా విన్యాసముబే అచటి మునులను మెప్పించి వారివలన కామ గమనము, జరా 

రోగరాహిత్యము, సర్వానుకరణ కౌశలము మున్నగు కొన్ని అపూర్వములగు 

వరములను బడసి ద్వారకకు నచ్చుచు పోవు చుండెను, వ్యజపురమున | పవేశింప 

గలుగుటకు తగిన ఉపాయము వెదకుచున్న ఇం్యదుడు స్వర్గము నందున్న 

హంసలను రావించి అవి తనకొక ఉపకారము సేయవలెననియు, హంనలకు 

చొరరాని తావుండదు కావున అవి వ్యజపురమునకు పోయి తదంతఃపుర డీర్ణికల 

యందు వాసము చేయుచు, నజనాభుని కుమార్తెయగు |పభావతి కడ, యదు 

కుమారుడగు (పద్యుమ్నుని రూప గుణ కీర్తనము గావించి ఆమె కాతని 

యందనురాగము కలిగించి, వారి వివాహ పర్యంతము యత్నింపవలె ననియు, 

(ప్రద్యుమ్నుడు భ్యయని వేషమున వ(జపురము (_పవేశించి వజనాభుని సంహ 

రింప గలడనియ పల్కెను. 

ఇందుని ఆదేశానుసారము హంసలు వజపురాంతఃపుర డీర్ణికల యందు 

విడిది చేసి తమ మధురములగు సంభావణనులతో నచటి కాంతల నలదించు 

చుండెను. వ్యజనాభుడును వానిని చూచి సంతసించి ఆవి ఆచట న్వగృహమున 

వలెనే సంచరింప వచ్చునని అనుమతించెను. [పభావతి కుచిముఖి యను హంసిని 

తన చెలెని కావించుకొనెను. శుచిముఖి పభావతితో సమయానుగుణముగ పెక్కు 

సంభాషణములు కావించుచు |పద్యుమ్నుని గుణరూపాతిశయములను పొగడెను. 
శంబరానుకభంజకుడ గు [ప్రద్యుమ్నుని పై చిత్తము నిల్చియున్న (వథావతి, వచి 

ముఖి పలుకులకు మిగుల (పీతి చెంది, తనకు (ప్రద్యుమ్నునితో సమాగమ 

మొనగూడుటకు దౌత్యము చేయుమని దానిని పార్ధించెను. శుచిముఖి ఆమె 
కఖీష్ట సిద్ధి కల్గింప నంగీకరి-చెను, 

(ప్రభావతి వలన జుచిముఖి కథా కుశలయని ఎజింగిన వ[జనాభుడా 

హంసిని రావించి అది చూచిన విశేషముల నుగ్గడింవు మని యడిగెను. ఆంత 

నడ్రి భ|ద్రనటుని నటనా కౌళలము నొక వింతగా ఆతని కెణింగించెను. వజ 

నాభుడా భ|దుని నాట్య విన్యాసమును చూడ దలంచి, వానిని తన పురికి రప్పించు 

నుపాయము చేయుమని హంసిని కోరెను శుచిముళి ఈ నంగ కులెల్ల కృష్ణున 

ఇం'దునకు విన్నవించెను. ఆంత క ముడు _డయ్యమ్ను నితో పభావతిని కో 

మాడి, వ! జనాభుని ప తెల్పి ఆతని నటునిగను, గద్య సొంబులను 
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పారిపార్శ్వక విదూషకులుగను, కొందజు వార ముఖ్యలను నటీమణులుగను 
చదర్తింస నాదేశించి వారికి భదుని నాట్య సామ్మగి వంటి సామగి నంతిన్న 

(పద్యుమ్నుడు తన పరివారముతో వ్యజపుర శాఖా నగరములందున్న 
రాక్షస గణము నెల్ల రంజింప జేసెను. భృదుని ఆగమన వా ర్త విని వృజనాభుడు 
వారిని వృజపురమున కాహ్వానించి ఘనముగ సన్మానించెను. (పద్యుమ్నుడు వజ 

నాభునకును తత్పరిజనమునకును మోదము కల్లు నటులు “రంలాభిసరణ” మను 

చాటకము శభిశయించెకు. 

శుచిముఖి (పభావతికి (పద్యుమ్ము డామెకడకు రానున్నాడని తెలిపెను, 

(పద్యుమ్నుడు పభావతికై కొనిపోబడుదున్న [భమరావృతమగు పూదండను 
గాంచి తానందొక భమరమై దాగి అమెను చేరెను. (వద్యుమ్నుడు తన రాకకై 

నిరీక్షించెడి వభా వతి హృదయ తాపమును (పత్యక్షముగ కనుగొని నిజరూప 
మున నామె యెదుట ప్రత్యక్షమై ఆమెను గాంధర్వమున చేపట్టైను. 

ఇట్లు కాళ్యపుని యజ్ఞము ముగియు వజకును (ప్రద్యుమ్నుడు నట వేష 
మున వ జపురము నందుండి, (పభావతితో రహన్యముగ విహరిందుచుండెను, 

ఇట్టుండ ఒకనాడు |పభావతి మోము చూచి, వ్యజనాభుని తమ్ముని కూతులగు 

చందవతీ, గుణవతు లామెకు పతి సమాగమ సౌభాగ్య మెట్టబ్బెనని |పశ్నించిరి. 
అంత 1పభావతి ఆది అంతయు దుర్వాస మహర్షి మంత |ప్రభావమని వారికి 

తెల్పి వారును దానిని స్వీకరించిన |పియ సమాగమము నొంద గలరని చెప్పెను. 
ఆంత వారామంత్రమును తలంప, గద, సాంబులు (పమ్మవబ్నని సాయమున 

_పచ్చన్ను లై. ఏతెంచి, చందవతీ గుణవతులను చేపట్టిరి. 

కోశ్యపుని యజ్ఞానసానమున వ్యజనాభు డాతని కడ కేగగ్యా కశ్యపుడు 

కంద కేశవుల జాన్నత్యమును తెల్పి, వారి నలిగించుట ఉచితము కాదని చెవ్చి 
ఆతనిని వ(జ్రపురమున కేగి సౌఖ్యముగ నుండుమని బోధించెను, కాని వ(జనా 

భుడు ముని మాటలు సరకుగొనక అమరావతిపై దండె త్తెను. ఆంత .ఇం[ద కేశ 
వులు వ(జనాభుని వధింప సమయ మానన్న మైనదని యదు కుమారునకు హంసల 

ద్యారా వార్త నంపిరి, 



576 

[పభావతికిని, చం[దవతీ గుణవతులకును ఇంద కేశవుల ఆశీ ర్వాదమున 

సదో్యోయొవనులును, సకల శాస్త్ర వేద వేదాంగ పారంగతులునై సే కుమారు 

లుద్భవించిరి. వారు నిర్భయమ గ హర్మ్య్యాములందు విహరించుచుఃడ, ఆంతః 

పుర రళతకులు వారిని గాంచి, ఆ నిషయమును వ్యజనాభున కెజింగించిరి. అంత 

న జనాభుడు వారిని బంధి౧పుడని భటుల కాజ్టాసీంచెను. 

[పభావతి శం డియగు వ జనాభునితో పోరనున్న [ప్రద్యుమ్నుడు సమర 

విషయమై, కర్తన్యమును బోధింపుమని |పభావతి నడుగ నామ శస్త్రమును 
(సద్యుమ్నుసి చేతికిచ్చి తన తండిశోను, బంధువులతోను యుద్ధ మొనర్చుట 

కోంగికార మును తెల్పెను. 

(ఫద్యుమ్ను డును, గద, సాంబులును, రాక్షస గణముపై విజ్బృంభించిది, 

(పద్యుమ్నునకు వ జశాభుని తోడి పోరు క్షేశకరమని ఎంచి, అతనికి తోడ్పడు 

టకై ఇం్యదుడు జయంతుని పంపెను. ఆతడు మాతిలి పుతుడగు సువర్చుడు 

సారధిగాగల రథము గదుసకును, [పవరాధిష్షితమైన బరావతమును సాంబున 

కును పంపెను. ఇం ద కేశవులు పరోచడముగ నండదండ లై యుండ [(వద్యు 

మ్నుడు వ(జనాభునితో 'ఘోరముగ పోరు సల్పి నుదర్శనముతో నా రర్క_నుని 

చంపెను. గదుడు సునాభుశి సంహరించెను. సాంబుడు పలువురు రాత్షస వీరు 

లను చంపెను, వ్యజనాభుని సోదరుడగు నికుంభుడు నారాయణునకు భయపడి 

షట్పురమున డాగను. 

వ్యజనాభుడు హతుడైన పిమ్మట ఇంద కేళవులు వ,జపురమును జొచ్చి 
అందలి యావత్సంపదను నాల్గు భాగములుగ నొనరించి జయంతాదులగు 

పుళులు నల్వురకును సమానముగా నిచ్చి. వారి నభిషేకించిరి. [పద్యుమ్నాదు 

లచట ఆలు నెలలుండి రాజ్యము స్థిరపడిన విమ్మట ద్వారక కరిగిరి, మౌసల 

మగు యుద్ధమున వృష్టులెల్లి నాకమున కరిగిన పిమ్మట కరాడ వారు వ'జపుర 

మున కేగి దేవపురికి వచ్చుచుండిరి.! 

రవివర్మ భూపాలుడు : 

(పద్యుమ్నాభ్యుదయమును నీరరస ప్రధానమగు నై దంకముల నాటక 

మును రచించిన రవివర్మ భూపాలుడు కేరళ దేశాంతర్గతమగు కోలంబ పుదాధి 
పతి, ఈతడు వీర కేరళ విరుదాంకితుడై న జయసింహ భూపాలునకును, ఉమా 
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దేవకిని 1£66.67 ప్రాంతమున జన్మించెను. ఇతడు స్వయముగ కవియే కాక 
పెక్కురు విద్వాంసులను పోషించి దక్షిణ భోజుడను (పసిద్ధి వడ సెను. “ఆలం 
కార సర్వస్వము” నికు వ్యాఖ్య రచించిన సముదబంధు డీశిని ఆస్థాన కవి, 

రవివర్మ భూపాలుడు నం గామ ధీరుడని కీర్తి గడించెను. ఈతడు పాండ] 

చోళ దేశాధిపతియగు వీర పాండ్యు న రణమునం దోడించి ఆతని రాజ్యముతో 

పాటు తత్పు!తికను కూడ [గహించి వేగవతీ తటమునందున్న కాంచీపురమున 

సింహాసన మధిష్టించి 181£ -1818 _పాంతమున రాజ్యపాలనము కావించెను.2 

ఈతని ఆరాధ్య దై వతము పద్మనాభి స్వామి. ఈ వాటక (పసావనమునందీ 

నాటకమ పద్మనాభదేవుని యాతోత్సవమున ప్రయోగిందుటకై నియుక 
మైనట్లు చెప్పబడినది. 

(పథమాంకము నాటకము నందలి కథ: 

వృజనాభుడను రాక్షసరాజు మేరు తటమున చిరకాలము తపస్సుచేసి 
[బహ్మ వలని వరములను పొంది ముల్గోక ముల.ు బాధీంప దొడంగెను. ఆంత 

నారదు డాదుష్టుని సంహరింప పలెనని కృష్ణునకు విన్నవించెను. వ్యజనాభుని 

చరితము నంతకు మున్నే ఇం;దుని వలన వినిన కృష్ణుడు, తన తండ్రియగు 

వసుచేవు డొనరించు యాగము ముగిసిన పిమ్మట, ఆ దానవుని జీవితమును 

కాడ ముగింస నిశ్చయించి తన కుమారుడగు పద్నుమ్ను డాతని కూల్పగలడని 

తెల్పెను. అంత నారదుడు న/జనాభున కుమార్తెయు, అసాధారణ లావణ్య 

వతియు, అదినుతా వర[పసాదలబ్ధయు, నగు (ప్రభావతిని గూర్చి యెజింగించి 

(ప్రభావతి యపుడు తలినండుల చే స్వయంవర ని ము కయ వచ్చిన రాకుమా 

రుల నెల్ట తిరస్కరించుచుండె ననియు |పద్యుమ్నుడు వృజపురమున కరిగిన 

ఆమె ఆతనిని తప్పక వరింపగలదనియు చెప్పెను, కృష్ణుడు వ[జపురము 

దుష్ప్రచేశము కావున, ఆచట భ్యదనటుని ద్వారమున నటవేషదారులగు (పద్యు 

మ్నాదులను (పవేళపెట్టి వారిచే రాక్షసుని హతము గావించెను. 

ద్వితీయాంకము : 

భ(దనటుడు వ; జపురమును ప్రమ్యమ్నాదులతో' చేరి నాట్య నైపుణ్య 
శి 

ba 
మున న(జనాభుని మెప్పించి, ఆతని పుత్రిక యగు _పభావతికి నాట్యాచార్యుడై 

73) 
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మెలగు చుండెను. ఆతడు _వద్యుమ్నుని చిత్తరువును (వాసి దానిని (పభావతి 
చెలి చూచునట్లుగా చేసెను. ఆ చెలి ఆ చిత్తరువును కొనిపోయి [(పభావతికి 
చూపెను. (సభావతి అ చిత్తరువు నందలి మోహనాంగుని రూపమును గాంచి 

(పీతి చెంది, భృదుని ధావించి తద్విషయము (పస్తావింప ఆ నటుడు (పమ్యు 

మ్నుని రూప బల శౌర్యాదుల నామె ఎదుట పొగడి ఆమె నాతని యందనుర_క్తను 

కావించెను, 

తృతీయా ంకము : 

తరువాత భ్మదనటుడు రంభా వినదణమను నాటకమున (పద్యుమ్నునిచే 

నలకూబర వేషమును ధరింపజేసి, తాను విదూషకుడుగా నుండెను. నాట్య సంద 

రృమున |వద్యుమ్నుడు | పభివతిని చూచెను, 

చతురాంకము : 
థి 

మదనోత్స 5 దర్శనసమునతై వాహోసద్యానమున కేగిన (పభావతీపద్యు 

మ్నులు పరస్పర దర్శనమున గాఢానురాగ వజలై విరహ వేదన సనుభవించిరి* 
తరువాత వారిరువురును వమదవనమున కలిసి కొనిరి. 

పంచమాంకము : 

(పభావతీ సాహాయ్యమున చందవతీ గుణవతులకు ద సాంబులతో 

సమాగమ మయ్యెను. సుఠలోక విజయ యాతా సముద్యోగి యగు వజవాభుని 
సంహరింప నెంచిన |పద్యుమ్నుడు ఆయుధధారియె బహిరంగముగ నంచరింప 

సాగెను. పద్యుమ్నునకు వజనాథునితో ఘోరముగ యుద్ధము జరిగెను. తుదకు 
వ|జనాభుడు _పద్యుమ్నునిచే నిహతుడాయెను. గదుడు నునాభుని సంహరించెను. 
(పభావతికిని చం|దవతీ గుణవతులకును ప్కుచు లుదయించిరి, కుమార విజి 

మును గాంచిన కృష్ణుడు సంతసింని ్కపద్యుమ్నుని వ జపురాధిష్టితుని గావించెను. 

రవివర్మ భూపాలుడు హరివంశము నందలి |పభావతీ (పద్యుమ్నుల 
కథను నాటకానుగుణముగ మ౭చుటకై అందు కొన్ని మార్పులను కావించెను. 

1. _పభావతీ [పద్యుమ్నుల కథయందు శుచిముఖి నిర్యహించిన పాత 
(పధానమైనడి. కాని రంగస్థలమున పక్షి _పవేశార్హనుగు పాత కాదు. కావున 
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నాటక కర్త నాటకమున వచిను ఖి పాత్రను తొలగించెను. ఇక శుచిముఖి [ప్రభా 

వతికి, (పద్యుమ్నుని రూపాదికములను చెప్పి ఆమె యందు అతని ఎడ అనురాగ 

మును పెంపొందించుట, వారిరువురకును సమాగమము కల్పించుట, మున్నగు 
కథా కార్యములు భ|దుడను నటుని వలనను, కొంత (పభావతికి చేట్రిగా కల్పింప 

బడిన కలహంసికా వ్యాత మూలమునను, కొలదిగా నారదుని వలనను నిక్క ర్పింప 

బడినవి, 

2. అందుని పాత్రను కవి నాటకము నందెచటను ,ప్రత్యత్షముగ 
(పవేళ పెట్టి యండలేదు. నాటకమున నారదు డేతెంచి కృష్ణునితో, వజనాభుని 
దుళ్చర్మితమును విన్నవించగా. కృష్ణుడు తానావృతాంతము నంతకు మునుపే 

ఇం|దుని వలన విని యున్నట్లు దెల్సిను. ఇట్టు ఇం|దుడు న్వయముగ కృష్ణుని 

యొద్దకు వచ్చి తన దైన్యమును వెల్లడించుటను పరిహరించుటకు “కవి తాను 

స్వయముగ మహారాజగుటచే. [తిలోకాధిపతియగు ఇందుని, నరరూపుడగు 

శ్రీకృష్ణుని యొద్ద దీనునిగ చి తించుట కిష్టపడకుండుటయే” కారణమని త విమ 

ర్శకులు తలంచిరి. పంచమాంకమున యుద్ధ ఘట్టమునందు కడ కవి ఇందుని 

[పవేళమును పరిహరించెను. 

ఇట్లు నాటకకర్త హరివంశము నందు గల ఇందశుచిముఖుల పా[తము 

లను నాటకమున తొలంగించెను. మూలమున శుచిముఖి పాత ' |ప్రవేళము 

ఇందుని మూలముననే జరిగినది. ఇం|దుడు వ।,జపుక (పవేశమున కొక ఉపా 
యము నాలోచించి శువిముఖి వలన తన (పయోజనమును సొధించుకొనెను. శుచి 

ముఖి వలననే మూలమున ఇందుని పాత్రకు (ప్రాధాన్యము కల్గినది. నాటక 
మున శుచిముఖి లేనిచో ఇంద్రుని వ్యూహమునకు పాముఖ్య ముండదు. కావు 

ననే కవి శుచిముఖభితో పాటు ఇందుని పాత్రను కూడ పరిహరించెను. 

రవివర్మ భూపాలుడు నాటకమన రసోచితముగ కావించిన కల్పనలు 

మనోహరములుగ నున్నవి; 

1. మూలకథ యందు పచిముఖి _వభావతికి మనోహరములగు కథ 
లను చెప్పు నందర్భమున ప్రద్యుమ్నుని రూపాదికములను వర్ణించి ఆమె యంద 

నురాగమును పెంపొందించి నట్టున్నది. నాటకమున శుచిముఖి పాత లేదు, 

తత్పాత్రము నిర్వహించవలసిన కృత్యము అధికముగా భదుడను నటుడు నిక 

పంచెను. పురుషు డొకడు యౌవనవతియగు కన్యతో పరపురుషుని గుణకీర్త 
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నము కావించుట రసౌచితికి భంగము. కావున నాటకకర్త ఒక చక్కని సన్ని 

వేశమును కల్పించెను. భ దుడ _పద్యుమ్నుని చిత్రముసు (వాసి దానిని ప్రభా 

వతి చెలియగు కలహంసి చూచు నబ్దుంచెకు. ఆ పటమును కాంచిన ఆ చెలి 

దానిని కొంపోయి ,పభావతికి చూపెను. ఆ పటము నందలి యువకు౧ రూప 

ముచే నాకర్షింపబడిన [పభావతి భ్యదుని పిల్చి ఆ చితవట విషయము పస్తా 

వింపగా ఇతడు (పసంగవళమున _పర్యుషమ్నుని గుణకీర్తన మొనరించి (ప్రభా 

వతి యందనురాగమును కల్పించెసు. [పమ్మమ్నుని గుణాదికములను విని ఆతని 

యందంతకు 'ముందే అనురాగము కల్గియున్న _వభావతి కీ చితపఓ దర్శనము 
దారా అది స్థిరరూపము దాల్సినది. ఇట్లా చితపటము కల్పించుట సాయిక 

యందభిలాష నెలకొనుటకును ఆమె వియోగమున తపించుటకును కారణమై 

రసహోషణమునకు దోవాద మొసంగుచున్నది. 

2, నాటక తృతీయాంకముో అంతర్నాటకమును కల్పించుట = ఈ 

ఆంతర్నాటకము మూలముస నాయకునకు, నాయికను సంచర్శించెడు నవవాళము 

కల్గినది, ఇట్లు నాయకుడు తనయం దనురాగబద్ధయగు నాయికను సందర్శిం 

చుట, ఆవని యందు నాయికా కర గసహణ వాంభను స్థిర మొనరించినటి. ఉద్యా 

సవనమున సంఘటిల్సిన సాయికానాయకుల సమాగమము శృంగారరసానుగుణ 

ముగ నున్నది. వారి (పేమ [క్రమ వికసితమై ఫలోన్ముఖమై యున్న తజిని, 

కంచుకి అంతరాయముగ (ప్రవేశించి వారి నమాగమమును విఘటన మొనరించుట 

పాఠకుల యందుత్క_ంఠను రేకితుంచుచున్న ది. 
ర. 

లి 

నాటకమున (ప్రధాన రసమగు వీరముమ కఎ ఆద్యంతము సామర్థ్యము తో 

పోషించెను, నాటక (సథమాంకముననే కృృష్టుడు 

“తేజస్వినే కుమారాయ (వద్యుమ్మాయ జగత్పతే 

కథమస్మెసతి ష్టేత దానవేందన్తమోమయః” 1:22 

“పద్యుమ్నుడు తేజస్వి; దానవుడు తమోమయుడు. తేజము ముందు చీరోటి 

నిలువజాలనట్లు [ప్రద్యుమ్నుని ముందు దానవుడు నిలువజాలదు” అని (పద్యు 

మ్నుని గూర్చి పల్కు మాటలలో వీరమునకి స్టాయిమైన ఉత్సాహము నిరూ 

పింపబడినది. ఈ ఉత్సాహము (ప్రద్యుమ్నుడు వ(జనాభ పు తిని పరిణయ మాడి 

నిర్భయముగ బహిరంగముగ సంచరించట యందుకు, వ జనాభునితో ఘోర 



షై] 

మగు పోరు సల్పుట యందును వ్య క్తమగుచు నాయకుని కంతమున అఖండ 
విజయమును క ల్చించినదిం 

మింగళి నూరన ? 

పింగళి సూరన వదునాజవ శతాబ్ది యందలి వాడు. ఈతని నైసర్గిక 

(పతిభ కితని కావ్యములే సాక్ష్యములు, స రచించిన రాఘవ పాండవీయను 

ద్వ్యర్థి కావ్యము, కళా పూర్ణోదయము కథాకల్ననా సామర్థ్యమునకు నిదర్శ 

నము. [ప్రభావతీ పద్యుమ్నము స్పష్గమగు నాటకీ యతా మ్ముదను కల్గిన కావ్యము. 

ఇందుల కిందలి కథ నంభాషణా నంవిధానమున కొనసాగుటయే తార్కాణము 

(పభావతీ [పమ్యుమ్నమునకు కూడ మూలము హరివంళము నందలి 

కథయే. కాని నూరన కావ్య శైలి డానిని అపూర్వ మొనరించినది. ఇందలి కథ 

ద్యారకా నగర వర్ణనముతో నారంభమంగును. ఇం దుడు వ్యజనాభుని ఆగడము 

లను శ్రీకృష్ణునకు విన్నవించుటక్షై రథసారథియగు మాతలితో గూడి గ్వారకకు 

పయనమగును. ఆకసము నుండి వారికి కనుపించెడి ఆ నగర శోభ అత్యంత 

రమణ్లీయముగ వర్ణింపబడినది. ఇట్లు అరంభముననే సహృద యుల యనముల 

నాకట్టుకొనిన కల్పన సూరనార్యుడు మూలకథ యందు గావించెను 

(పభావతీ (పద్యుమ్న మున శుచిముఖియే కీలక పా[తము. ఇంద్రుడు 

దివ్య హంసలను రావించినపుడు, వ(జనాభుని రాజ్యావసానమును తన భార్య 

వలన విని యుంటినని శుచిముఖి మగడు చెప్పెను, అంత ఇందు డా హంసిని 

వివిపించను. ఇచట శుచిమఖి ఇం (దునితో నెంతయో ఉడా త్రముగ సం భాషిం 

చెను. ఆ హంసియే (పభావతి జన్మ వృత్తాంతమును; (పభావతికి గౌరీదేవి కలలో 

కన్పించి, (పద్ముమ్నుని చి రత్రరువిచ్చి ఆతడే ఆమెకు భ ర్త కాగలడని చెప్పిన 

ట్టును తెల్పిను. శుచిముఖీ ఇం|దుని పనుపున ఈ వృత్తాంతమును ద్వారక 

యందున్న కృష్ణునకు విన్నవించెను. భ దనటుని కొందజు వి|ప్రకుమారులు 

అధిక్షేపించుట విని వ|జపురనునకు భద్రుని వేషమున నెవ్వరిని పంపవలెనా అని 

ఆలోచించుచున్న 'కంజదళాక్షుడు వ్యజనాభవధ ధూర్వహు డిపు డేర్పడియె' 

ఆని సంతసించెను. శుచిముఖి ప్రద్యుమ్నుని కథకు పోయి మిక్కిలి బెట్టుగ 

మాటాడుచు ఆతని యందుత్కంఠ కోల్లించుచు ప్రభావతి సొందర్యమును విపుల 
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ముగ వర్దించెను. (ప్రభావతితో అతినిపుణముగ పరిచయము కావించుకొని, 
[పద్యుమ్నుని శౌర్య ధైర్య రూప రేథాడి విశేషములను వరించి చెప్పెను, 

సూరనాల్యుడు [ప్రభావతీ పణయ వృత్తాంతముతో పాటు చంద్రవతీ 
గుణవతుల (పేమ వృతాంతమును కూడ మూల భిన్నముగ రసోదంచితముగ 

పోషించెను. ఈతడు చిలక రాయబారము నొకదాని నిందులకై కర్సించి అటు 

నాయకులందును ఇటు నాయికలందును సనుముగ రతిని పోషించెను. ఈ నుక 

సందేశము మూలమున ఈ ఉపకథ రమ్యమై ఒవ్పినది, 

|సభావతీ ప్రద్యుమ్న ము శృంగార |ప్రధానమగు నై దాశ్వాసముల 

కావ్యము. మూలమున “వ[జనాభ వధ” ఆని పేర్కొనబడిన కథను “_వభావతీ 

(వద్యుమ్నమను” పేర రచించుటయే యిందలి శృంగార (పాధాన్యమును చాటు 

చున్నది. ఇట్టి శృంగార కథను రమణీయ కావ్య శిల్పముతో తీర్చిదిద్దిన 

సూరనార్యుని రచనా వెదగ్గ్యము నిరుపమానము, 

సూరనార్యుని (పభావతీ (పద్యుమ్నమునకు హరివంశ మే కాక సంస్కృత 

నాటకమైన |పద్యుమ్నాభ్యుదయము కూడ మూలము గానోపునని శ్రీ పింగళి 

లక్ష్మీకాంతము గారు తమ గౌతమ వ్యాసములు" అను (గంథము నందలి [ప్రభా 

వతీ పద్యుమ్న విమర్శనమున పేర్కొని యున్నారు. 

కళాపూర్ణోదయమున మణికంధరుని తీర్థ యాతా విశేషములను వర్ణించు 

సందర్భమున “సూరన రవికి వివిధ దేశములతో గల పరిచయము వెల్లడి యగు 
చున్నది. కావున కేరళ దేశస్థుడగు రవివర్మ భూపాలుని నాటకముతో నితనికి 

పరిచయ ముండుననుకొనుట అసంభవము కాదు.” 

రవివర్మ భూపాలుడు నాటకమున్క భదనటుడు (పద్ముమ్నుని చిత 

మును రచించి, దానిని 1పభావతి కందునట్లు చేసి అతనిమై ఆమె కనురాగము 
తల్పించి నట్టొక సన్నివేళశమును సృజించెను. ప్రభావతీ |పద్యుమ్నమున (ప్రభావ 

తికి గౌరి కలయందు సాశాత్య-రించి ప్రద్యుమ్నుని చిత్రపటమును [వాసి యిచ్చి 

ఆతడే ఆమెకు భర్త కాగలడని చెప్పినట్టున్నది. ఇట్టి చిత్రపటమును కల్పించుట 
వలన నాటకమున అంతవణకును శ్రవణ మూలమున (పద్యుమ్నుని ఎగల 
(పభావతికి ఏర్పడిన అనురాగము ఆతని రూప దర్శనముచే స్థిరరూప మొంది 



చరి 

నది. కొవ్యము నందు చితపటముచే ప్రభావతి యందురాగాంకురము ధృడముగ 

నాటబడినది. గౌరి (పభావతికి (పద్యుమ్నుడే భర్త కాగలడని నుడివి యుండుట 

వలన నాటబడిన ఆ అనురాగ వీజము మొంకె_తీ అంత కంతకు విసృత మైనది 

ఈ చి[తపట వృత్తాంత కల్పనమును సూరన నాటకమునుండియే (గహించి 

చానిని సుందరతరముగ తీర్చిదిద్దె ననుకొనవచ్చును, 

ఇక నాటకము నందు గఆ నారదాది పా[తమలు కావ్యము నందు 

కూడ నున్నను కావ్యము నందలి (ప్రధాన పాతయగు శుచిముఖి నాటకమున 

లేనే లేదు. తదితర సన్ని వేళములకును సామ్యము కనుపట్టదు. కావున నూరనా 

రుడు హరివంశము నందళి కథనే కావ్యమునకు మాతృకగా (గ్రహించి 

స్వకపోల కల్పనములతో దానిని శీర్చిదిద్ధెననుట ఉచితము. నాటకము సీతడు 

చూచి యుండు ననుకొనుటలో దొసగు లేదు. 

ఉపయుక్త (గ్రంథ నిర్దేశము ; 

1. మైకథ శ్రీ వెంపరాల సూర్యనారాయణళాన్తి గారి వ్యాఖ్యానము తో 

(పభావతీ (పద్యుమ్న పీఠిక నుండి (గహింపబడినది, 

పుట = 9-17 వణకు. వెంక[టామ (గ్రంథమాల (ప్రచురణ 1962, 

». M. Krishnamachariar. History of sanskrit literature జో 
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[.  భాసుని (ప్రతిజ్ఞా యౌగంధరాయణము 

2. భాసుని స్వప్న వాసవదత్తము 

(శ్రీ వానవదత్తా వత్సరాజమను ఆథునిక (వబంధమును రచించిన వారు 

శ్రీ శిష్టా రామకృష్ణళాస్ర్రిగారు.! వీరు, భానుని (ప్రతిజ్ఞా యౌగంధరాయణము, 

స్వస్నవాసవదదత్తము అను రెండు నాటకములను మూలముగా [గపాంచి యీ 

[వబంధము రచించియున్నారు, 

సంస్కృత మూలములు : 

సంస్కృత నాటక రచయితలలో భాను డ|గగణ్యుడు. భానుని నాటక 

చగక్రముగా  పేర్కొనబడుచుక్న పదుమూడు నాటకములును ప్రసిద్ధములే 
అయ్యును వానిలో స్వప్న వానవదత్తము విశిష్టమైనదిగా నెన్నబడుచున్నడి. 

భానుని (పతిజ్ఞా యోగంధరా యణ స్వప్న వాసనద త్తషులందు వత్సరాజగు ఉద 

యనుడే నాయకుడు. అతని కథ మనోజ్ఞమైనద ఆందుచేత'నే లోకే హారిచ వత్స 
రాజ చదితమ” ఆని హర్షుడు చెప్పి యున్నాడు. 

ప్రతిజ్ఞా యాగంధరాయణము యౌగంధరాయయణుని (పతిజ్ఞ నధికరింది 

వాయబడిన నాటకము. కౌళాందీ నగరమును బాలించు ఉదయన నృపాలుడు 

మృగయా వినోదమునకై్షై నాగవనమున కరిగెను. అచట నాతడు కపట గజ 

మును చూచి ఆకృష్ణుడె దాని వెంటబడి వై రులచే పట్టువడెన. ఇట్టాతని మోస 

గించినది ఉజ్జయినీ రాజగు మవాి సేనడు. ఉదయనుడు బందీర్భుతుడై న వార్త 

విని అతని మంతి యౌాగంధరాయబణుడు, తాను [పోణములను బణముగా నొడ్డ్జి 

యైనను (ప్రభువును విడిపింతునని ఉదయనుని తల్లికి ధైర్యము చెప్పుచు |వతిన 

చేసెను. మహాసేనుని కుమా ర్లెయగు వాసవదతపి ఉదయనుడు అనురాగము 
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కలిగి యన్నాడనియు, వాసవద త్ర బేకుండ తమ [వభువు బంధమోతమున 

కిచ్చగింపడనియు ఎజింగిన యొగంధరాయణుడు. తమ స్వామిని వాసవదతా 

సహితముగ గొని తెచ్చుటకు నిశ్చయించెను. ఆతడు వై రుల యు క్తికి (పతి 

యుక్తి చేసి తన (పతినను నెజవేర్పెను. 

స్వప్న వాసవద త్తము, న్వప్న దృష్టయగు వాసవదత్త నధికరించి 
రచింపబడిన నాటకము. ఈ సప్త వృత్తాంతము భానుడు కల్పించినది. ఇందు 

వత్సరాజగు ఉదయనుడు దర్శక మహారాజ సోదరి యగు పద్మావతిని పరి 

అ మమాడిన కథ గలను. 

భానుని పతిజ్ఞా యౌగంధరాయణ న్వప్నవాసవద త్త నాటకములకు 

మూలము బృహత్కథ. ఈ రెండు నాటకములును కథాంశముఐందు పరస్పర 

సా పేక్షములై ఒకే నాటకమువలె నుండును. (పతిజ్ఞా నాటకమున సూచ్య [ప్రాయ 
ముగా నున్న వాసవదత్తా వత్సరాజుల [పణయ గాథ న్వప్న వాసవవత్త నాట 

క్ర మునం దతి రమణీయముగా వివరింపబడినది, (పతిజ్ఞా నాటకము నందలి 

తృతీయాంకమున వసంతకు డాడు మాటలను బట్టి వత్సరాజు వానవదత్తను 

తొలిసారిగా చూచి ఆమెపై మరులు గొనినాడని తెలియనగును. నాల్గవ యంక 
మున భరతరోహకుని భాషితములచే వాసవద త్త అగ్నిసాక్షికముగా ఊదయను 

నకు శిష్యురాలుగా సమర్చిపబడినదియు అటు కై అమెను ఉదయనుడు హరించె 

ననియు తలియనగును. స్వపష్నవాసవత్తమున నాయకుని మాటలలో, అతని 
యెడ నాయికకు గల (ప్రణయ మీట్లు వివరింపబడినది. 

బహుశోప్యుపదేశేమ యథా మామీక్షమాణయా 

హస్తేన స్స కోణేన కృత మోకాళ వాదితమ్ ర్ -ర6 

వీణ నేర్చెడు వేళలందు, వాసవద త్త, ఉదయసుని మోమును జూచుచు విన 

శియె వాద్యకో ణములను విడిచి, వట్టి బయలున వాయించు చుండెడిదట. ఉద 

యనునితో తా నేగుచున్నప్పుడు వాసవద త్త స్వజన విరహక్షేశము నొందినది. 

రో మ్యువంత్యాధి పతేః నుతాయాః 

(ప్రస్థాన కాలే స్వజనం స్మర౦ళ్యాః 
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బాష్పం [పవృ త్తం నయనాంత లగ్నం 

స్నేవోన్మమై వోరసి పాతయంత్యాః ర్-ర5్ 

(పతిజ్ఞ యందలి ఉదయనుని _పేమకథ ఇట్లు స్వప్న నాటకమున రన 

వ తరమైనది, ఇక |పతిజ్ఞా యౌగంధరాయణమున, వాసవదతా వత్సరాజుల 
ర యంజు జ అనల 

చితభఫలక ములకు వివాహము జరిపించుట యొక్క [పయోజనము స్వప్న 

వాసవదత్తమున సిద్ధించినేది, ఆ చ్మిత పటమునందలి వాసవద_త్త రూపము, 
తన కడ న్యాసముగా నుంచబడిన ఆవంతికను బోలుటనుబట్టి పద్మావతి వాసవ 

దత్తయే అవంతిక అని అనుమానించినది. పిమ్మట ఉదయనుడు వాసవదత్తా 
యాగంధరాయణులను కలసికొనెను, 

భాసుని నాటక రచనా శిల్పము సాటిలేనిది. మాళవికాగ్ని మ్మితమున 

కాళిదాసు కూడ నీతని పేర్కొని యుండెను. ఈతడు తన నాటక కథలను 

బృహత్క-థ నుండి |గహించియు, వానిలో నాటకోచితములగు పెక్కు మార్పు 

లను గావించెను. (పతిజ్ఞా నాటకము భాసుని వస్తు సంవిధాన వైదగ్ధ్యమును 

చాటుచుండ. స్వప్న వాసవద_త్తము అతని సన్నివేశ కల్పనా సమర్థతను, 

మృదు మధుర సంభాషణ రచనా కౌశలమును, ఉత్తమ కవితాశక్తీని చాటు 

చున్నది, 

(పళిజ్ఞా నాటకమున నాయికా నాయకులగు వాసవదతా వత్సరాజులు 

రంగము నందెచటను కానరారు. కాని వారి గుణశీలాదులు రూప లావణ్యాదులు, 

భానుని (పతిభ మూలముస్క కనుల ముందు (పత్యష్షములై వాతియందు ఆత్మ 

యతా భావము నేర్పలుచుకు. ఇందలి యౌనంధరాయణ పా తము ఈతడు 

తీర్చిదిద్దిన తెజంగు ఆద్వితీయము. న్వప్ను వాసవద త్తములోని న్వుష్న సన్ని వేళ 

కల్పన మాతని కీర్తికి పతాకవంటిగి. దీనివలన కథా [పయోజన మన్ని విధముల 
సిద్ధించినది. వాసవదత్త జీవించియే యుండునని, ఉదయనుని హృదయాంత 
రాంతరములం దెచటనో యున్న ఆశ ఈ స్వప్న ఘట్టముచే చిగిరించినది. ఈ 

యాదృచ్చిక ఘటనమున వాసవద త్తకు వియదర్శప స్పర్శన భాగ్యము వలుగు 

టయేకాక పద్మావతీ పరిణయముచే, భర్తకు తనపై అనురాగము తగ్గలేదని 
కూడ (పత్యక్షముగ బోధపడినది ఆమె _పవాస శ్షేశమంతయు అప్పడు ఫల 

వంతమైనది. ఈ నాటకమునందు ముఖ్యప్నాతమలైై న పద్మావతీ వాసవదదత్ర 

లకు (ప్రణయ కార౫మున నెట్టి విరోధమును ఏర్పడి యుడలీదు. ఉదయను స 
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వాసవద_త్రను అనుక్షణము స్మరించుచు నే పద్మావతిని గూడ గారవించెను, వాస 

వదత్త ఉదయమతు వద్మావకిని పెండ్డాడినందున వానవద త ఎట్టి మాత్సర్య 

మును పొందలేదు. కాని శన మగనికి తనపై పేముడి కలదో లేదో ఆను 
శంకతో నిజమును పరీక్షించుచునే యుండినది. భర్త వాసవదత్త పెనే అనురా 
గము కలిగిన వాడేమో యని నడుమ నడుమ సందేహించునట్టి దయ్యును పద్మా 
వతి, వాసవద త్త సుగుణ నంవదను స్మరించుచు ఆమెను సమ్మా నించినది. ఇట్టి 

నాటకీయతా కౌశలము భానుని కొక్కనికే అబ్బినదని చెప్పుటలో ఆతిళయో క్రి 
లేదు. ఈ నాటకము న వాసవదత్తాపాాత పోషణము (పశంసాపాతము, 

శ్రీ వాసవదత్తా వత్సరాజమను నాం(ధ కావ్యమున తొమ్మిది సర్గము 

లున్నవి. ఈ కావ్యము నిర్వచనము దీనిని కవి, తనకు గురు సదృజులగు శ్రీ 

తిరుపతి వేంక టేశ్ణర కవుల కంకితము చేసెను. కవి పూర్వ కవిస్మరణమున 
కాళిదాసాది సంస్కృత కవులకును, నన్నయాద్యాం[ధ కవులకును [మొక్కుచు, 

వారితోపాటు ఆంగ్రకవి షేక్స్పియరును గూడ పేర్కొని తన యాధునికతను 

చాటెను. 

అనువాద పద్దతి : 

కవి తన కావ్యమునకు మూలమును, తన రచనా పద్ధతిని, పీఠికలో 

నిట్లు పేర్కొనెను. 

ఊఉ. “బాసుని నాటకద్వయ (పవర్షిత గాథను స్వీకరించి, చే 
తోక సముదంచితంబగు మృదూక్తుల నూతన కల్పనంబులం 

జేసి రచించి నాడ రస చింతన యోగ్యులు మోదమందగా 

కివాసవద త్త వత్సనకపాలుర జీవితగాథ నెంతయున్”. 

పై పద్యమున కవి పేర్కొనిన విధముగా ఈ కావ్యమున నూతన కల్ప 

నము అధికముగా గోచరించును. దీని నొక స్వతంత కావ్యమని చెప్పినను 

దొసంగు లేదు. కవి మూల భావానుసరణమునకు ప్రాధాన్యమీయ లేదు. కథలను 

మ్మాతము నూ(త్ర ప్రాయముగ (గహించుచు తన్నిర్వహణమున స్వేచ్బావృ ర్తి 

వహించి, సంప్రదాయానుగుణముగ ఈ _పబంధమును రచించెను. 

శః పబంధమున గల తొమ్మిది సర్గములలో మొదటి ఆటు సర్గముల 

యందును ప్రతిజ్ఞా యొగంధలాయణము నందలి రథయు మిగిలిన మూడు సర్గ 
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ములలో స్వప్న వాసవద త్తము నందలి కథయు ననుసరింసబడినవి. స్వప్న 
వాసవద త్తము నందలి కథ ననుసరించుటలో కంటె (పతిజ్టు నాటకకథ ననుస 

రించుటలో కవి పెక్కు వర్ణనములను, కల్పనములను చేర్చి యుండెను, న్వప్న 
వాసవద త్త నాటక కథలోని ముఖ్యాంశములను మ్మాతమే (గ్రహించి కవి వానిని 

వి స్తరించెను, 

అమూలక కల్పనలు ల 

ఈ కావ్యమునందలి [పథమ సర్గమును, తృతీయ, చతుర్థ, నవమ నర్గ 
ములును పూర్తిగా కవి కల్పితములే అని చెప్పనగును. (పథమ సర్గమున శిల్చి 
వృత్తాంతమును, ఆతడు వాసవద త్త _పతిమను జేసి ఉదయనుని కడకు తెచ్చుట 
ఆను ఘట్టమును అమూలకములు. ఈ కల్పనము వలన రాజునకు వానవద త్తపై* 

ఆమెను _పత్యక్షముగ జూడక మును పీ అనురాగము పొడమినది. అతని హృద 

యమున పొడమిన యీ అనురాగవీజము చతుర్ధ సర్గమున ఫలవంతమైనది. 
పట్టువడిన వత్సరాజు యోగశ్నేమము లరయుటకు (పద్య|ోతనుడు వాసవద త్త 
అనుంగు చెలియగు కాంచనమాఐను నియోగించుట్క ఆమె వత్సరాజునకు నచ్చ 

జెప్పి వాసవద దత్తను శిష్యురాలుగా [(గపాంచునట్లు చేయుట, భ|దవతి విజ్బంభింప 

(పడ్య|ోతనుడు దాని నంకుశవళ్యను గావించిన వానికి తన కొమార్తె నిచ్చెదనని 

పల్కుట, మున్నగు కల్పనమలు 'పబంధోచితములై_ ఒప్పుచున్న వి, 

ఏి_స్ప్తరణము వి 

మూలమున నంకి ప్రములై, కథలో ప్రాధాన్యముకల అంశములకు కవి 
కావ్యానుకూలములగు పెక్కు వర్ణనములను జోడించి, తన వర్ణ నాబిని వేశమును 
జాటుకొనెను. ఈ కావ్యము నందలి నవమ సర్షఘునకు కథతో నెట్టి సంబంధ 

మును లేదు. ఇందు యౌగంధరాయణుడు ఉదయనునకు జ్ఞానోపదేశము 

నొసంగు వృత్తాంతము గలదు. కవి తన పబంధమును నాయక గుణ వరి" 

ముతో నారంభించెను, గజముల వేటకాడొక డేతెంచి నాగపనము సందలి గజ 

ముల విభవమును గూర్చి ఉదయనునకు చెప్పి ఆతనిలో మృగయోత్కంథ 
జనింపజేయట, మృగయాసంరంభము, వేట వర్ణనము, ఈ కవిపై పూర్వ 
(ప్రబంధ కవుల |పభావమును జాటుచున్నవి, (పథమ సర్గము నందలి శిల్ఫ్బ 

చ క్ సుందరి వరనము, చతురసర ము నందుగల వొనవద తురాజుల శాంగార 
ఖ ఛి ౧ అజాత oh వః 
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ముతో గూడిన శై ష్యోపాద్యాయిక్క సప్తమ సర్గము నందలి సంభోగ వర్ణనము, 
ఆదే సర్గలో ఇరువది నాల్గునుండి నలువది మూడవ పద్యము వజకు సాగిన 

నాయక విృిప్రలంభము, మున్నగునవి కవి కావించిన వర్గనములలో నెన్నదగినవి, 

అతడు కేవల వర్ణనా కౌతుకమున గావించిన వర్ణనములలో షష్టనర్గమున మహా 

సేనుడు రాణికి బోధించిన అనునయ వాక్యములు అష్టమ సర్గమున౦దలి తిర పతి 

యాత మున్నగునవి ఉదాహరణమలు. 

మార్పులు : 

ఈ కవి మూలకథకు కొన్ని మార్పులను చెసెను, అవి కథా [పయోజన 

మును సిద్ధింపజే యునట్టివి కాకున్నను |పబంధమునకు నవ్యత్వమును సంతరిం 

చుచు కవీ ఉచితజ్ఞతను చాటుచున్నవి. మూలమున (పతిజ్ఞా నాటకమున ఉదయ 

నుడు ఉజ్జయినీ సైనికులతో పోరి మూర్చు నొంది (పత్యాగత బై వై తన్యుడైై న 

పిదప, ఆతని ని మంతి శాలంకాయనుడు మేనాలో కూర్చుండ బెట్టి, ఉజ్జయినికి 

కొనిపోయినట్లు కలదు. ప్రబంధమున రాజు మూర్చితుడై యుండగా మహా సేనుని 
భటు లాతనిని కొనిపోవుట ఉచితతర మై నాయకుని ధీకోదాత్తతను పోషించు 

చున్నది, నాటకమున, ఉదయనుని పట్టి తెచ్చుటలో మహాసేనునకు గల ఆశ 
యము, ఆతని మదిలోనే గుప్తఘుగ నుండెను. (ప్రబంధమున ఉదయనుడు 
పట్టువడినాడనిన వార్త వినినంతనే మహా సేనుడు, 

“* వతిన నెజవేర్చి కోరిన వరుని దెచ్చె! 

భరతరోహకామాత్య శేఖరుడు బలిమి” 

అని పొంగి పోయెను, (వబంధమున, వాసవదకత్తా వృత్తాంతమును సర్వమును 

ఎతింగియే దర్శకుడు ఉదియనునకు తన సోదరి నిచ్చినట్లు గలదు, (11-45) 

కవి విడిచిన సన్ని వేశములు : 

నాటకమున కవట గజ వృత్తాంతమును యోగంధ చాయణు డెటీగి ఉద 

యనుని రక్షింప యత్నించును. ఆ వృతాంతము తెలుగు కావ్యమున లేదు, 

ఇం దుదయనుని బంధించుటలో కాలంకాయనునీ (పస క్టి లేదు. యొగంధరాయ 

ణుడు వ్యాసభట్టారకా దేశమున ఉన్మ త్త వేషము (గ్రహించుట యిందు పరిహ 

రింపబడినది. రాజును కపట గజము వెంట ఒంటరిగా పోరాదన్మి మంతి 
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రుమణ్యంతుడు ప్రార్టించుట ఇందు లేదు. వేటకు వెడలినపుడు రుమణ్వంతుడు 
రాజు ననుసరించినట్టు పేగ్కొనబడలేదు,ు యౌగంధరాయణుడు ఉదయన 
బంధవిము క్రీకై రుమణ్వడ్విదూషకులతో పన్నిన వ్యూహము చెప్పబడలేదు, 
(పతిజ్ఞా నాటకము నందలి విదూషకుడు [పబంధమున లేడు. ఆతడు స్వప్న 
నాటకానుసరణమున, ఒకే ఒక పర్యాయము పేర్కొనబడినాడు. ఇంకను పెక్కు 
మూల పాొత్రములు తెలుగున విడువబడినవి. కవి మూలము లందలి సెకు, 

రమణీయ ఘట్టములను సైతము విడిచి వైచెను. అందుచేతనే నాటకములలోని, 
ముఖ్యముగా స్వప్న నాటకములోని సౌందర్యము కావ్యమున లోపించినట్లు 

కొనవచ్చును. _పథమాంకమున వత్సరాజుపై ఉజ్జయినీ సైనికులు దౌర్జన్యము 

గావించు నంశమును వదలి వై చుటకూడ ఉచితముగా నున్నది. 

కవి మూలభావము ననుసరిందిన పట్లు స్వల్చ్పములు, ఆ సందర్భము 

లందు ఆనువాద మిట్లు సాగినది. 

“ఏవం రుధిరడిగ్ధాంగం వైరం నియమ మాస్థితమ్” 4-15 

(వైరంనియమంకావీఠ సంబంధి సముదాబారమును; గురోః 

ఆవజితం=జనకు నవమానించిన వానిని; (దౌణిం= అశ్వత్థామను) 

కే. ఆనుడు యొగంధరాయడు వినిచె “కనవొ 

శాతవుల నెల్ల పరిమార్చి సమర మందు 

(పతిన నెజవేర్చి కొన్నట్టి ద్రౌణి వోలె 

నున్న ర క్ర నిక్రాంగుని నన్ను” ననగ 6-22 

భరతానాం కులే జాతో నత్సానామూర్షిత ః పతిః 

ఆక్కత్వా దారనిర్దేశ ముపదేశం నకరిష్యతి 4.17 

(భరత కులమున జనించినవాడును, వత్సదేశమునకు రాజును అయిన ఉదయ 

నుడు భార్యగా [గ్రహంపకుండ కన్యకు పదేళ మొనరింపడు) 

చే. భరత వంళాభి జాతుడై నన్నె కెక్కి 

క్షలుకు లేత వయను దాని కోమలాంగి 

రాజకన్యకా మణి పాణ్మిగహణ మగుచు 

దేవిగ |గహింప కటు లుపదేశ మిడును. 6-27 
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ఇట్లు (పతిజ్ఞా సొెటకము నందలి చతుర్థాంకమున గల యౌగంధరాయణ 

భరతరోహక సచివవర్యుల సంభాషణమును అనుసరించుచు కవి మూలభావము 

లను గూడ కొన్నిటిని గహించెను. న్వప్న వాసవద త్తము నందలి | పథ మాంక 

మున (బ్రహ్మచారి ముఖమున చెప్పబడిన ఉదయన విలాపమును కవి స్వతం 

(తముగ విస్తరించి (వాసెనుం 

(బహ్మాచారి : 

“ఇహ తయా సహ హసీతిమ్, ఇహ తయాసహ కథితమ్, ఇహ 

తయా సహ పర్యుషితమ్. ఇవా తయా సహ కుపితమ్. ఇహ తయా సహ 
శయితమ్"” ఇల్యేవం తం విలపంతం రాజాన మమాతె్య ర్మహతా యత్నేన 

తస్మాద్ (గామాద్ గృహా త్వాప [కాంతమ్” 

ఊ. ఇచ్చుట జూద మాడితి మృగేతణతో నిట విశమించితిన్ 
ముచ్చట లాడి యిచ్చటనె ముద్దుల గొంటిన్సి కౌగింలించి, నే 

నచ్చపలాక్షి తోడన విహారము సల్పితి వేడ్క మీరగా 

నిచ్చలు మీర నిచ్చట భుజించితి షడసపాయసంబుతో, 

స్వతం[త్రములగు పెక్కు కల్పనములతో గూడిన ఈ [పబంధము పూర్వ 

నాటక కథా రామణీయకమును నిలుపుచునే కవి కావ్య నిర్మాణ సామర్థ్యమును 

చాటుచున్నది. ఇందలి శైలి సరళమును, నుబోధమునై యున్నది. ఇందు 

తత్సమ పద (ప్రయోగ మధిక ముగా కనవచ్చును, కవి, సాధ్యమైనంతవజకు 

తన కావ్యమును నీతి బోధకము కావింప దలచి సెక్కు. సుభావితములను 

జొప్పించెను. ఇందచ్చ టచ్చట సంధి సమాస దోషములు కనవచ్చు చున్నవి. 

మెచ్చంనెల్చరున్ (7- 8) రుమణ్వంతాది (1-28) (రుమణ్వదాది) (వద్యోతన 

మహిపాలుడు (8-45) ఇచ్చట (పలభఘవుగా భావింపబడినది. కాంతివంతులే 

(8-55) మున్నగునవి యుగాహరణములు, 

ఉపయు క్ర (గ్రంథ నిర్దేశము : 

1. వీరు మధాసు విశ్వకళా పరిషత్తున ఆర ర కాఖభాధ్యక్షులుగా పనిచేసి 

పదవీ విరమణము కావించిన వారు. శ్రీ వాసవదతా వత్సరాజము 

యొక్క. ము.దణకాలము ఆగష్టు 1978 

చేతస్సముదంచిత మనియు 

8. వాసవద త్త వత్సనలపాలుర అనియు చూడదగును. 

గి 



ర్ బ్ర్బా 

ఉప సంహారము 

సంస్కృతమున నాటక రచనాకళ పరాకొష్ట నొందినది. కాళిదాస భవ 

భూత్యాదుల నాటక నిర్మాణ కౌశలము పాళ్ళాత్య విమర్శకులకు కూడ నచ్చెరుపు 

కల్గించినది. ఆంధ వాజ్యయము తొలుత సంస్కృత [గంథానువాదములతో నే 

ఆర౦భించినది. నన్నయ తిక్కనాది పూర్వాంధ మహాకవులు కావ్యములలో 

నాటకమునకున్న విశిష్టతను ఎజింగిన వారమ్యును సంస్కృత నాటకాం[ధీకరణ 

మునకు పూనుకొని యుండలేదు, ఆందు కానాడు తెలుగున నాటకములను (వద 

ర్నించుటకు గాని [వాయుః కుగాని తగిన యవకాశములు లేకుండెనేమో అను 
సందేహము పొడమక మానదు. ఈ కారణముచే తెలుగున కీ.శ. 19వ శతాద్దీ 
మధ్యభాగము వజకును నిజమైన నాటకము రూపొంద కుండుట సంభవించెను, 

దక్షిణాంధ్ర యుగమున యక్షగానము లనబడు దేశీయ రూపకము 

లసంభ్యాకములుగా రచింపబడీనవి కాని వానిక్ని సంస్కృత శాటకములకును 

ఎట్టి సాదృశ్యము కనబడదు, అవి సంస్కృత నాటకముల _పభావమున రచింప 
బడినవి కావనుటలో విపతిప త్తి లేదు, పాల్కురికి సోమనాథుడు పండితారాధ్య 
చర్మితలో నాటక [ప్రసక్తి తెచ్చెను కాని ఆతడు పేర్కొన్న యా నాటకము 

లెట్టివో, యెట్లు పదర్శింపబడెనో తెలిసికొనుట కాధారములు లేవు. (శ్రీనాథుడు 
రచించిన [కీడాభిరామమునకు వీథి నాటకళమను పేరున్నది. ఆతడు దానిని 
సంస్కృతమున రావిపాటి | తిపురాంతకుడు రచించిన _పేమాభిరామము ననున 
రించి (వాసెనని విమర్శకులు చెప్పుదురు. _పేమాభిరామము లభ్యము కానందున 

ఆ రెంటికిని గల సంబంధము తెలిసికొనుటకు వీలులేక పోయినది. ఆ సంబంధ 

మెట్టిదైనను (క్రీడాఖిరామము (శ్రవ్యరూపమున నే రచింపబిడినది. 

శ్రీనాథునికి ము. దును వెనుకను గూడ కొండణా., [ద కవులు సంస్కృత 

నాటకము అందలి సౌందర్య ముచే నాకర్షింపబడి వానిలో కొన్ని నాం|ధమునకం 

తెచ్చుటకై. యత్నించిరి. ఆ యత్న ములో వారు సంస్కృత నాటకముల రూప 

మును మార్చి తమ రచనలకు [పబంధరూపము నొసంగి యుండిరి. వార ద్లెం 

దుకు చేసిరా యని మన కిప్పు డాళ్చర్యము కల్లును. ఆ కాలమున నాటకమును 

నాటకముగా [పాయుటకు దగిన అవకాశమును (ప్రయోజనమును లేకపోవుట 
చేతనే వారట్లు కావించి యుండిరి. మటియు సంస్కృతము నందలి నాటకములు 
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కొన్ని నాటక రూపమున (వాయబడినను |పయోగమున కనువై నవి కావు, 

పద్యముల బాహుళ్యము చేతన్క, [పౌథమైన శై లిచేతను, అవి రూపమున నాటక 
ములే ఆయ్యును స్వభావముచే వ్యముల వలెనే కన్చించును, ఈ వరిస్థితికూడ, 
కొందణు నాటకములను |పబంధములుగా [వాయుటకు (_పేరణ కల్గింది 
యుండును. ప్రబోధ చం,దోదయము, అనర్హ రాఘవము, (పసన్న రాఘవము, 

విద్ధ సాలభంజిక, సాహిత్య దృవ్షితో పరికించినపుడు మహ త్రరషులై నను, 
(ప్రయోగానుకూలములై న దృళ్యకావ్యములుగా వానికెట్టి _పాముఖ్యమును లేదు 

మూలములు కూడ చదువునప్పుడు [శవ్యకావ్యము లేమో అను భాంతిని కల్లిం 

చును, వెల్ల్పల మటీ పినవీర భ|చు డొక్కడు మాతము శృంగార శాకుంతల 

మున అభిజ్ఞాన శాకుంతలము నందలి కొన్నీ శ్లోకముల ననువదించినను, దాని 

నంతను యథాతథముగా అనుసరించి యుం లేదు. పెగా శాకుంతలమునకు 

పయోగానుకూల్యము లేదని చెప్పుట సాహసము, అందుచే అత డందలి కొన్ని 

సన్ని వేశములను శ్లోకభావములను (గహించుటకు వానియంవలి మనోజ్ఞతయే 
కారణమని భావింపవలెను. మంచన కేయూర 'బాహుచరితమున పాతల నామ 

ములు మార్చుటయే కాక పంచతంత హితోవదేశాదుల నుండి కొన్ని కథలను 

గూడ [గహించి ఆందెడనెడ చొవ్పించి యుండెను దీనినిబట్టి ఆతనికి (శ్రవ్య 

[పబంధమును |వాయవలెనను ఆభిలాషయే ఎక్కువగా నుండెనని భావింప 

వలసి వచ్చెను. 

సంస్కృత నాటకములను [ప్రబంధ రూపమున రచించిన ప్రై కవులు 

తమ రచనలలో నెట్టి మార్పులు కొవించిరో, అనువాదవిధానమున, మార్చు 

చేర్పు లెచ్చటెచ్చట కలిగించిరో పరిశీలించుట ఈ సిద్ధాంతవ్యాసము యొక్క 

ముఖ్యోబ్టేశము, (ప్రబంధ (కావ్య) రూపము నొందిన అట్టి రచనలను మూలము 

లతో పోల్చుటకును, ఆయా కవుల రచనా విధానములను పరికీలించు టకును 

నిందు [పయత్నము చేయబడినది. 

పింగళి సూరన వభావతీ (వద్యుమ్నమున దృశకకావ్యరీతుల నెన్నిం 

టినో |పడర్శించి యుండెను. ఆ ప్రబంధ రచనమున సంస్కృతమున రవివర్మ 

భూపాలుడు రచించిన (పద్యుమ్నాభ్యుదయ నాటకము యొక్క (ప్రభావము 

కొంత కలదని విమర్శకు లూహించిరి. కాని ఆ (పభావమను అత్యల్బము. ఇరు 

(75) 
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వురు కవులును హరివంశము నుండియే కథను గహించి ఇచ్చ వచ్చినట్టుగా 

తమ రచనలను సాగించిరి. 

ఆభు:కులు కూడ కొందు సంస్టూాత నాటకములను |పబంధములుగా 

రచించుటకు [పయల్నించిరి. అట్టివాడు ఇరువురు, మూవురు కంటె నెక్కుువ 

లేరు, నిజమున కాథునిక కాలమున నాటకములను నాటరముగనే వాయ వచ్చును. 
వారు మూల గంథముల రూపమును మార్చుటకు కారణము కన్నట్టదు. అందుచే 

వారు సంస్కృత నాటకము లందలి కథను, భావములను [(గహించి యున్నను, 

[శ్రవ్య కావ్యమును రచింపవలెనను సంకల్పము తోడనే అట్టు కావించిరని 
తలంపవలయును, 

నాటకము “సమాహార కళి యని చెప్పుదురు. అందు లలితకళ లన్నింటి 

యంశములును కానబడును. రూప (ప్రయోజనము లెట్లున్నను నాటకములు కూడ 

సాహిత్యము నందలి |పుక్రియలే. వానికిని శ్రవ్య కాన్యములకున్కు కొన్ని భేద 
ములున్నను, సామ్యములు కూడ లేకపోలేదు. అందుచే నాసిద్ధాంత వ్యానము 

పథమ భాగమున నాటకములకును _పబంధములకును గల సామ్య వైషమ్య 

ములు నాట్యోత్స_త్తి, (వ్య కావ్యములందలి నాటకీయత మున్నగు విషయ 

ములు ఉపోద్ధాత రూపమున [(వాయబడినవి, కొందు కొప్పులు నాటకముల రూవ 

మును మార్చినను వానిని పూర్చిగా అనువదించి యుండుటచే ఆంధము నందలి 

ఆనువాద పద్ధకులు కూడ సం|గహముగా పరికీలింపబడినవి. కొన్ని సంస్కృత 

నాటకములు (పబంధ రూపమును పొందింపబడి యుండిస కారణమున 

సంస్కృతి నాటక వాజ్మ యమున (పసిద్దులెన నాటక కర్తలను గూర్చియు వారి 
రచనలును గూర్చియు కూడ నొక ఆధ్యాయమున _దాయబడినది. మొదటి భాగ 

మంతియు నుపోద్దాత రూపము. రెండవ భాగము సిద్ధాంత వ్యాసము నందలి 

(ప్రధాన విషయము. నేను తలపెట్టిన ఈ కార్యమున నెంతవజకు కృతార్థత 
నొంద జూాలితి నను విషయమునకు సహృదయులై న పండితులే (పమాణము= 

అధ్యాయము లన్నింటి చివరను వానిని రచించుటలో పరిశీలింపఐబడిన సంస్కృ 

లాంధాంగ్ర గంథమల నామము లొసంగబడినవి, 

రా 
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తెలుగు భాషా సమితి - 1960-62 

ఆం[ధ కవితరంగిణి ॥ సంపుటములు 1947-668 

ఆంధకవుల చరిత్రము లీ భాగములు కె. వీరేశలింగంపంతులు 1898 

ఆంధవాజ్మయ చరిత _ దివాకర్ల వెంకటావధాని 1972 

ఆంధ నాటక పితామహుడు = దివాకర్ల వెంకటావధాని 1972 

అం్యధ (డామాటిక్ ఆర్ట్ -- శిష్టా రామకృష్ణళాశ్త్రి 

ఆంధ సాహిత్య సంగహ చర్మిత-వారణాసి వెంక టేళ్వర్దు 
ఆంధ సాపాత్య చరిత - వి౦ంగళి లక్ష్మీకాంతం 111 

ఆంధ సాహిత్య దర్పణము '_ వేదము వెంకటరాయళాశ్ర్ర 1985 

అంధ (ప్రతాపర్ముద యళో భూషణము _ చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు 1944 
అంధ నాటకరంగ చరిత = మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి 1969 

ఆంధ విజ్ఞాన సర్వస్వము సంపుటి 2 _ కొమజ్ఞాజు లత్మణరావ్చ 1918 

ఆప్పకవీయ భావ ప్రకాశిక _ రావూరి దొరస్వామిశర్మ 1667 

ఆంధ మహాభారతము- ఆది అరణ్య విరాటపర్వములు = 

ఆం ధ సాహిత్య అకాడమి 

అంధ దళశరూవకను = మల్లాది సూర్యనారాయణశాస్త్రి 1967 

ఆంధ (పద్యుమ్నాభ్యుదయము - పీసుపాటి విశ్వేళ్వర శాన్ర్రి 

అద్వైత కావ్యములు -_-ఎ. పర]బహ్మ శాస్త్రి; అముదితము 

ఉషఃకిరణాలు - యండమూరి సత్యనారాయణ 1౪60 

ఉత్తర హరివంశము = వేటూరి పబాకర కాన్తి-పీఠీక 

కావ్యాలంకార సం|గహము - సన్నిధానము సూర్యనారాయణ శాస్త్రి 1065 

కేయూరబాహు చరిత - సంపా, గడియారము రామకృష్ణ శర్మ 19668 
కేయూరబాహు చరిత - కొచ్చెర్లకోట వెంకట రామక్యష్టారావు 1902 
కేయూరబాహు చరిత - ఆచార్య వి, కోదండరామయ్య 1960 

కొందు తంజావూరు తెలుగు పండితులు - కురుగంటి సీతారామయ్య 

క్రీడాభిరామము _ వేటూరి |పభాకర శాన్త్రి-పీఠిక 19268 
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కేయూరబాహ చరిత _ వేదము వెంకటరాయ కాని 

క్రీడాభిరామము = ఎమెస్కో 1972 

కళాపూర్ణోదయము = వావిళ్ళ 1968 

కవిరాజ శిఖామణి - సంపా. ఆచార్య టి, కోదండరామయ్య 1 960 

కుమార సంభవము - వావిళ్ళ 1969 
గౌతమ వ్యానములు - వీంగళి లక్ష్మీకాంతం 1964 

కేతన _ డా. శివకుమార్ 

కర్జాటకాం[ధ సాహిత్య చరిత - ఆర్. ఎస్, ఎన్. రాజు 1976 

చాటుపద్య మణిమంజరి - వేటూరి _పభాకర శాస్త్రి 

తెలుగు నాటక వికాసము = పోణంగి (శ్రీరామ అప్పారావు 1967 

నాట్య శాస్త్రము - పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు, విళంబి పుష్యము 

నాట్యవేదము .. జమ్ములమడక మాధవరాయ శర్మ 1679 శాలి 

నృసింహ పురాణము - ఆం. ప సా. అ. 

నన్నెచోడుని కవిత్వము _ వేదము వెంకటాయ కార్తి 1959 

(పసన్న రాఘవ నాట్య వబంధము = సంపా. డా. వి, రామరాజు 1962 

[పభావతీ |కద్యుమ్నము _ ఎమెస్కో. 1870 

(పభావతీ (పద్యుమ్నము - పీఠిక -వెంవరాల సూర్యనారయణ శాస్త్రి 1962 
(పభావతీ (పద్యుమ్నము - ఆంధప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి 1966 

[ప్రజోధ చందోదయము _ అం|ధ[పదేశ్ సాహిత్య అకాడమి 1976 

(పబోధ చం|దోదయము - చింతామణి ముదాళర ళాల 1౪00 

సబోధ చం[దోదయ ఆం ధీకరణము అ వడ్డాది సుబ్బారాయుడు 

(ప్రబోధ చం[దోదయ ఆం|ధీకరణము - గట్టి లక్ష్మీనరసింహ కా స్త్రి 

పబంధ వాజ్మయ వికాసము . పల్లా దుర్గయ్య 1౮78 

పిల్లలమజ్జి పినవీరభ్యదకవి _ పల్లా దుర్గయ్య 
పోతన _ నిడదవోలు వెంకటరాపు 

భరతాభ్యుదయము - మాడభూషి వేంకటాచార్యులు 189 ) 

ఫీమేశ్యర పురాణము - వావిళ్ల 146/7 

భారతీయ త_త్త్వళాస్త్రము (Indian Philosophy) -బులును వెంక పేశ్వర్లు 196% 

వాసవదతా వత్సరాజము _ శిష్టా రామకృష్ట కాస్రై 1278 

విజయనగర సామాజ్యమందలి జంధవాజ్మయ చరిత- టేకుమళ్ళ ఆచ్యుతరావు 



ప్ రై 

సారస్వత వ్యాసములు సంపు. 1 _ జి, వి. సుబహ్మ ణ్యం 1969 

సమగ ఆంధ సాహిత్యం 2, 8,4, 9 _ 190639 

సోహిత్య వివేచన = డా మద్దూరి సుబ్బారెడ్డి 1974 

శ్రీనాథకవి _ చిలుకూరి వీరభ దరావు 1580 

శ్రీనాథుని కవి_త్హ్యత_త్త్మము - 1964 

శ్రీనాథ కవితా సమీక్ష _ పాప్యులర్ _పెస్, వికారి మకర సంక్రాంతి 

శృంగార శ్రీనాథము - వేటూరి |పభాకర శాస్త్రి 1928 
సాహిత్య కౌముది - గుంటూరి శేషేం ద శర్మ 

శృంగార ళాకుంతబము - ఆం, సా, అ, 1957 

శృంగార శాకుంతలము - ఎమెస్కో 197! 

శ్రీనాథుడు - డా. కారపాటి (శ్రీరామమూర్తి 1971 

సంస్కృత వాజ్మయ చరిత - మల్లాది నూర్యనారాయణ శాస్త్రి 1961 

సకల నీతి సమ్మతము - నిడదవోలు వేంకటావు 1970 పోణంగి అప్పారావు 
సాహిత్య శిల్ప నమీక్ష - పింగళి లమ్మీకాంతం 17656 

సంస్కృత (గంథములు . అనర్హ రాఘవమ్, అభిజ్ఞాన శాకుంతలమ్ 

విద్దసాలభంజిక - చౌకాంబా విద్యాభవన్ 

కర్పూర మంజరి - మోతీలాల్ బనారసీదాస్ 1938 

(ప్రబోధ చం[దోదయహమ్ -- చౌకాంబా విద్యాభవన్ 1968 

[ప్రబోధ చండోదయమ్ - నిర్ణయ సాగర్ పెస్ 1924 

(పబోధ చం[దోదయమ్ _ మోతీలాల్ బనారసీదాస్ 1971 

[పనన్నరాఘవమ్ - చౌకాంబా విద్యాభవన్ 19860 

(పతిజ్ఞా యౌగాంధరాయజమ్ - చౌకాంబా విద్యాభవన్ 1968 

స్యహ్నవాౌసవద_త్తమ్ 

Sanskrit Drama - A. B. Keith 1924 

Know thyself - C. E. Modiraj 1969 

Mc Graw Hill-Encyclopaedia of world Drama Vol. 1 1972 

History of sanskrit literature = 5- N. Dasgupta 5. K+ De 1947 

Translation of Aristotles®* The poetics - S- H. Butcher 

Women in Sanskrit Drama - Ratnamays devi Dikshit 1964 

History of Sanskrit literature - Author A. Macdonell 1961 

An Introduction to the study of literature - W. H. Hudson 1973 
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పత్రికలు _ వ్యాసములు 

శారదా మందిరము = శారదావీరము; ఆచార్య యస్వీ. జోగారావు 

ఆంధ సాహిత్య పరిషత్సతిక - మూడవ సంపుటము (ప్రబోధ 
చం|దోదయ విమర్శనము ౬ మేజేపల్లి వెంకట రమణాచార్యులు 

భారతి _ మార్చి 19068 పసన్న రాఘవ నాట్య _పబంధము - 

నిడుదవోలు వెంరొటరావు 

భారతి _ ఆగష్టు 1878 నిడుదవోలు వెంకటరావుగారి వ్యాసము 

భారతి ఏ పిల్ 1961 కేయూరబాహు చర్మితము-నిడుదవోలు వెంకటరావు 
భారతి ఏపిల్ 197లి-కేయూరబాహు చరిత యస్, వెంకటరావు 

తిమ్మరాజుగారి అభినందన సంపుటి - భాస మహాకవి 

పోతుకూచి సుబహ్మణ్య కాచ్రె 

తిమ్మరాజుగారి ఆభినందన సంపుటి - విసృృతరాజకవి 

విజ్ఞుల తిమ్మ భూపాలుడు-గడియారం రామకృష్ట శర్మ 




